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1. Úvod 
 
 
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2019 je zpracována v souladu 

s trvalou snahou o zlepšování činnosti úřadu. 

Vlastní zpráva obsahuje výtah z nejdůležitějších informací týkajících se činnosti městského úřadu 

v roce 2019. Jednotlivé pasáže zpracovali vedoucí příslušných odborů, konečnou redakci provedl 

tajemník. Ne vždy bylo možné odlišit působnosti při výkonu veřejné správy, zajišťované výlučně 

městským úřadem, a činnost orgánů města (zastupitelstvo města, rada města), nebo vztah 

k dalším subjektům (zejména organizace a společnosti městem zřízené, či s ním spolupracující). 

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

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

Statistické údaje jsou většinou vztaženy k 31. 12. 2019.  

 

Se zprávou budou seznámeni členové rady města a následně bude zveřejněna na webových 

stránkách města. 
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2. Městský úřad Vrbno pod Pradědem  
 
2.1. Všeobecné informace  
 

Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel  5 104 

Rozloha – ha           6 891 

Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem    5 

Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem   5 

Počet obcí s matričním úřadem       5 

 
2.2.  Sídlo 
 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem   

  

2.3. Personální složení městského úřadu 
 
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu    29 

Počet žen            20 

Počet mužů           9 

Počet funkčních míst k 31. 12. 2019       31,5 

Počet vedoucích úředníků         5 

Počet vedoucích úředníků - žen        3 

Počet vedoucích úředníků - mužů        2 
 
Mimo rámec organizačního schématu zaměstnává úřad 
 
Petr Kosnovský:  údržba městského majetku 
Pavel Jelínek:   údržba městského majetku 
Pavel Šenkár:   údržba městského majetku 
Petr Čuj:   koordinátor pohřebních činností 
Ing. Michaela Bártová koordinátor v projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
Michaela Chytilová poradce v projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
Irena Halamíková poradce v projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
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2.4. Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem  

k 31. 12. 2019 
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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 Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice  
a Široká Niva.  

 
Matriční úřad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem  
je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice  
a Široká Niva.  
 
Stavební úřad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem  
je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice  
a Široká Niva.  
 
Silniční správní úřad pro místní komunikace  
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace je vymezen územím města 
Vrbno pod Pradědem. 
 
Ochrana přírody – pověřený orgán ochrany přírody 
Správní obvod orgánu ochrany přírody je vymezen územím města Vrbno pod Pradědem. 
 

 
3. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO POD PRADĚDEM 

3.1. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru 1 

správa bytů 2 

správa pozemků a nemovitostí  2 

projektový manažer 1 

investice města 1 

Celkem 7 

 
Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s majetkem města. Připravuje podklady pro 
jednání rady města a zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje koupě, 
prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o omezení užívání 
nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. Odbor správy majetku 
města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost. Odbor úzce spolupracuje 
se společnostmi města TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. a TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
Činnost na úseku správy bytů 
 
K 31. 12. 2019 vlastnilo město Vrbno pod Pradědem 489 bytů ve 46 domech. Z tohoto počtu je již 
fakticky zprivatizováno 33 bytů – k těmto bytům jsou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
Jedná se o celý bytový dům Železná 68 a částečně o byty v domech Ve Svahu 423 – 431 a 
Krejčího 487/488 (zde jsou smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřeny na půdní vestavby). 
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Město také provozuje dva domy s pečovatelskou službou na ulici Husova (číslo popisné 626 a 
627). Celkem se jedná o 18 bytů. Na tyto byty v pořadníku čeká 6 uchazečů z Vrbna pod 
Pradědem a 6 uchazečů bydlících mimo Vrbno. 
 
Nájemné se s účinností od 1. 1. 2020 zvýšilo na 36 Kč/m2. O zvýšení nájemného v městských 
bytech rozhodlao zastupitelstvo města svým usnesením č. 0100/ZM/05/2019 ze dne 19. 6. 2019. 
 
V průběhu roku 2019 byly dle plánu oprav provedeny následující akce: 
 
1) Vyhotovení dokumentace na stavební úpravy BD č.p. 493, 494, 495, 496 na ulici Husova              

- Dokumentace bude vypracována Ing. Romanem Macoszkem 
- Předpokládaná cena :     120.000 Kč bez DPH 

 
2) Výměna vodoměrů v městských bytech   

- Výměna se týká vodoměrů, kterým skončila stanovená životnost dle zákona. 
- Výměnu vodoměrů realizoval p. Martin Pleva 
- Předpokládaná cena:     110.000 Kč bez DPH 

 
3) Rekonstrukce bytového domu ul. Bezručova 418 

- Oprava kanalizace (ve špatném stavu) 
- Zateplení a odvodnění venkovní zdi podsklepeného prostoru domu 
- Nové schodiště u vstupů do objektu 
- Nový chodník před objektem 
- Celková cena rekonstrukce domu: 1.972.060 Kč bez DPH 

 
4) Rekonstrukce střechy objektu č.p. 141 na ulici Nádražní 

- Veškeré práce na střeše objektu byly dokončeny v březnu 
- Konečná faktura:   133.965 Kč bez DPH 
- Celková cena rekonstrukce střechy: 333.965 Kč bez DPH  

 
Plán oprav pro rok 2019 obsahoval také akci: 

• Kompletní rekonstrukce bytového domu č.p. 248 na ulici Husova 
- VZMR byla vysoutěžena, ale vítězný uchazeč od zakázky odstoupil z kapacitních 

důvodů 
- Zakázka bude vysoutěžena v roce 2020 
- Předpokládaná cena:         1.820.000 Kč bez DPH 

 
V roce 2019 byly také provedeny následující akce: 
 
1) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 6 na ulici Ve Svahu č.p. 428 

- Elektroinstalační práce:   48.537 Kč bez DPH 
- Vodoinstalatérské práce:   32.044 Kč bez DPH 
- Stavební a zednické práce:            187.238 Kč bez DPH 

 
2) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 9 na ulici Sv. Michala č.p. 507 

- Elektroinstalační práce:   56.711 Kč bez DPH 
- Vodoinstalatérské práce:   26.239 Kč bez DPH 
- Stavební a zednické práce:            139.699 Kč bez DPH 

 
3) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 9 na ulici Sadová č.p. 499 

- Vodoinstalatérské práce:  25.304 Kč bez DPH 
- Elektroinstalační práce:  56.882 Kč bez DPH 
- Stavební a zednické práce:           139.699 Kč bez DPH 

 
4) Provedení postřiků proti šíření a výskytu štěnic v městských bytech 
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- Provedení těchto postřiků bylo provedeno v bytových jednotkách, které byly vytipovány 
skrze jejich nájemníky, u kterých bylo podezření na výskyt štěnic v jejich bytech. Výskyt 
štěnic potvrdili i zástupci firmy provádějící deratizační práce. 

- V roce 2019 byly náklady na tyto postřiky: 83.440 Kč bez DPH 
 
Zároveň byly v průběhu roku 2019 zahájeny následující akce: 
 

• Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 6 na ulici Ve Svahu č.p. 429 
- Elektroinstalační práce: 63.910 Kč bez DPH 
- Vodoinstalační práce:  32.044 Kč bez DPH 
- Stavební a zednické práce: 200.000 Kč bez DPH – realizace 2020 

 
Uvedené akce budou dokončeny v roce 2020.  
                                                                            
Vysoké náklady tvoří neplánované opravy. Tyto opravy jsou objednávány na základě vzniklých 
závad a havárií v městských bytech, nebo v bytových domech. Závady a havárie je potřeba 
odstranit co nejdříve, aby nedocházelo k větším škodám na majetku, či újmě na zdraví. Součástí 
těchto nákladů jsou také servisy zařízení a revize.  
 
Placení nájmů a stav vymáhání dluhů  
 
Stav pohledávek k 31. 12. 2019:  4.071.058,31 Kč     
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K 31. 12. 2019 bylo 
 

• zasláno 25 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování služeb 
•  byly vydány 3 platební rozkazy 
• z toho 1 případ předán exekutorovi 
• 2x  žaloba na vyklizení 

  
 
Činnost na úseku správy pozemků a nemovitostí 
 
Úsek správy pozemků a lesů se zabýval podanými žádostmi o odkoupení či zatížení pozemků 
nebo jejich částí. Žádosti byly předávány k projednání v komisi výstavby a také se žádostmi 
zabýval majetkový výbor. Rada města žádosti projednala a zastupitelstvo města vydávalo 
příslušná usnesení. Záměry města byly v souladu se zákonem o obcích zveřejňovány na úřední 
desce a elektronické úřední desce. Za rok 2019 bylo celkově uzavřeno 55 smluv (kupní smlouvy, 
smlouvy o zřízení služebnosti, směnné smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích). Město v 
průběhu roku 2019 nakoupilo do majetku nemovitosti vrbenského Infocentra v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem. V průběhu roku 2019 byla realizována směna pozemků s Lesy ČR. Město darem od 
Správy silnic MSK získalo pozemek parc. č. 1836/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem.  
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Odbor provedl kontrolu nájemních smluv. Od dlužníků vymáhá neuhrazené nájemné. Bylo 
uzavřeno 24 nájemních smluv. 
  
V roce 2019 jsme opět organizovali veřejně prospěšné práce. Zařazení pracovníci se podíleli na 
úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů komunikací v Železné a 
Mnichově, na úpravě vzrostlé zeleně na ulicích Sadová, Husova, Družstevní a nám. Sv. Michala, 
na stříhání a údržbě živých plotů, úklidu chodníků a komunikací. 
 
Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem 
 
V šestém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny následující 
těžební a pěstební zásahy: 
 
Těžební činnost 
těžba dříví - prodej Technické služby 2.634,32 m3                
těžba dříví - prodej samovýroba       25,00 m3             
těžba dříví celkem    2.659,32 m3                  
Za prodej dříví v roce 2019 bylo vyfakturováno celkem – Technické služby 747.876 Kč, z toho za 
dříví ze samovýroby 2.500 Kč. Průměrné zpeněžení dříví v roce 2019 činilo 828 Kč/m3. 
 
Pěstební činnost 
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti: 
- úklid klestu        706 m3 
- ožínání MLP – plošky   19,00 tis. ks 
- nátěr MLP proti okusu   25,00 tis. ks 
- prořezávka       5,07 ha 
- zalesňování       8,40 tis. ks    
 
Za provedení všech výkonů pěstební činnosti byly vynaloženy náklady ve výši 311.297 Kč.  
 
Ochrana lesa 
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo instalováno 9 ks feromonových lapačů. V roce 
2019 bylo vytěženo 1.660 m3 kůrovcového dříví. 
Stav lesa z hlediska výskytu kůrovce je hodnocen jako „kalamitní“, což je důsledkem 
dlouhotrvajícího sucha v loňském roce.  
 
Výrobní úkoly a ekonomika 2020  
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2020 byly předány dodavatelské firmě 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. V letošním roce se předpokládá další průběh kůrovcové 
kalamity. Na krajský úřad bude zaslána žádost o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích pro 
rok 2020 ve výši 107.200 Kč a 42.000 Kč, dále bude zaslána žádost o dotaci na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity ve výši 780.000 Kč.  
 
Projekty: 
 
Připravované akce  

• Cyklostezka Vrbno – Karlovice 
• Centrum města 
• Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem 
• Regenerace sídliště Husova – I. etapa 
• Revitalizace kulturního domu 
• Orientační systém města 
• Přechody pro chodce (ul. Sadová, u skateparku) 
• WiFi4EU – veřejné wifi připojení 
• Úprava prostranství u hřbitova 
• Naučná stezka Cesta (kolem) vody 
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• PD prodloužení cyklostezky Mnichov (Žalák - rozcestí na Drakov) 
• Vytvoření strategických dokumentů a vybraných nástrojů komunikace 
• Kotlíkové půjčky 
• Multifunkční hřiště u Sokolovny 
• Opravy části MK Husova 

 
V realizaci 

• Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
• Asistenti prevence kriminality 2018-2020 
• Letní příměstské tábory 2018-2020 
• Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice – zpracování PD 
• Studie optimalizace odpadového hospodářství ve Vrbně pod Pradědem 
• Zvýšení atraktivity cyklistických tras ve Vrbně pod Pradědem 
 
Pozastaveno 
• Rekultivace skládky KO 
• Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala 
• Rekonstrukce bytového domu, ul. Hřbitovní 8 – sociální bydlení 

 
Pro investory 
• Rozšíření areálu pod Vysokou Horou  
• Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov)  

 
Projekty realizované nebo předložené v roce 2019 

název projektu rozpočet realizace 
projektu 

dotační titul výše dotace  
poznámka požadovaná 

 
obdržená 

 

Snižování 
sociálního 
vyloučení na 
Vrbensku 

5.545.923 Kč 
2017 

- 
2020 

Operační program 
zaměstnanost 

1.725.537,25 Kč 1.725.537,25 Kč 

celkem obdrženo 
4.967.461,63 Kč, 
dle smlouvy 
5.268.627,56 Kč, 
Poslední žádost 
o platbu až v r. 
2020  

Asistenti 
prevence 
kriminality 
2018-2020 

4.591.400 Kč 
2018 

- 
2019 

Ministerstvo vnitra 
ČR 

1.325.191,78 Kč 1.325.191,78 Kč 

celková dotace 
dle smlouvy 
3.861.633Kč, 
projekt ukončen 
k 31.12.2019 

Letní 
příměstské 
tábory 2018-
2020 

739.325 Kč 
2018 

- 
2020 

MAS Hrubý Jeseník 636.184,75 Kč 
 

636.184,75 Kč 

Celková dotace 
dle smlouvy 
742.896.91 Kč 
Poslední žádost 
o platbu až v r. 
2020 

Revitalizace 
kulturního 
domu 

47.979.265 Kč 2019-2021 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

26.903.791 Kč 
dotace 

nepřiznána 
 

Cyklostezka 
Vrbno pod 
Pradědem – 
Karlovice – 
Zpracování PD 

650.000 Kč 
2017  

- 
2019 

Moravskoslezský 
kraj 

487.500 Kč 
 

365.625 Kč 

doplatek až po 
vyúčtování v r. 
2020 

Studie 
optimalizace 
odpadového 
hospodářství 
ve Vrbně pod 
Pradědem 

84.700 Kč 2019 
Moravskoslezský 

kraj 
71.664,67 Kč 71.664,67 

vyúčtování v r. 
2020 

Zvýšení 
atraktivity 
cyklistických 
tras ve Vrbně 
pod Pradědem 

166.980 Kč 2019 
Moravskoslezský 

kraj 
98.465 Kč 98.465 Kč 

vyúčtování v r. 
2020 
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Opravy části 
MK Husova 

9.151.567 
Kč 

2020 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

5.490.940 Kč  
náhradní 
projekt 

Multifunkční 
hřiště u 
Sokolovny 

2.567.068 
Kč 

2019 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

1.540.240 Kč 
dotace 

nepřiznána 

opětovně 
budeme 
žádat v r. 
2020 

Letní 
příměstské 
tábory 2021-
2022 

537.376 Kč 2021-2022 
Operační program 

zaměstnanost 
510.507,20 

dotace 
přiznána 

 

Kotlíkové 
vratné půjčky 

4.230.000 
Kč 

2020-2023 
Operační program 
životního prostředí 

4.230.000 Kč 
v procesu 
hodnocení 

 

Vytvoření 
strategických 
dokumentů a 
vybraných 
nástrojů 
komunikace 
 

3.509.000 
Kč 

2020-2021 
Operační program 

zaměstnanost 
3.333.550 Kč 

v procesu 
hodnocení 

 

 
Investice 
 
Na úseku investic města byla prováděna investorská a dozorová činnost staveb města.  
Byly zadány a zpracovány projektové dokumentace pro povolení staveb a zadávací 
dokumentace pro výběrová řízení:   

o Zadávací dokumentace pro „Opravy místních komunikací 2019“ 
o PD „Parkovací plocha na parc. č. 1182, 1183/1 u MěÚ Vrbno pod Pradědem“  
o „PD komunikace – napojení na panelovou komunikaci p.č. 63/1 v k.ú. Mnichov“ (LC 

Honzíkova IV. etapa – sjezd) 
o PD „Zadržení extravilánových vod – v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem“ 
o Zadávací dokumentace pro „Stavební úpravy BD Husova č.p. 248“ 
o PD „Parkovací místa na ul. Palackého“ 
o Návrh řešení provedení hygienického zázemí pro stánek Infocentra u pošty (vodovodní a 

kanalizační přípojka a stavebně technické řešení) 
 

• Opravy místních komunikací 2019:  
o Opravy MK  - velkoplošné opravy MK po opravách vodovodního řádu (Bezručova 

u č.p. 77, Palackého u č.p. 340, Husova u č.p. 335 (u křiž. MK Smetanova), 
Husova u č.p. 328 

o Opravy MK – velkoplošná oprava asfaltového krytu – výjezd/nájezd u kruhového 
objezdů po havárii příčného odvodňovacího žlabu 

o Oprava konstrukce chodníku pod nákupním střediskem Albert  
o Dokončení opravy MK Kopečná a provedení stavby „Prodloužení MK Kopečná“ (k 

RD Schuska Jaroslav a Anna, č.p. 140) 
o Provedení kompletní opravy venkovního schodiště podél oplocení zahrádky (Petr 

Franc, Mnichov) 
o Oprava propadu krajnice MK Nové doby u BD č.p. 403 vč. přeložení dlažby 

chodníku v tomto opravovaném úseku 
o Oprava příjezdové a přístupové komunikace k MŠ Ve Svahu a STŘECHA vč. 

zpevněné plochy pro podélné stání os. automobilů a přístupového schodiště pro 
MŠ  

o Provedení silniční betonové obruby na odvodňovací uliční vpusti včetně 
asfaltového krytu k této obrubě na jižním průčelí BD Bezručova 419 

o Nutné opravy místních komunikací – opravy výtluků tryskovou metodou, opravy 
propadů asfaltových a dlážděných ploch na cyklostezce městem (ul. Jesenická u 
RD č.p. 397 a  u RD č.p. 313  
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• Ostatní stavby 
o Provedení přechodu pro chodce na ul. Sadová od chodníku podél BD č.p. 436 

k chodníku podél BD č.p. 409 – nedokončeno, předpoklad v r. 2020 
o Dokončení stavby „Kolumbárium“ v 1. pp obj. Smuteční síně – stavba 

zkolaudována a předána do užívání 
o Provedení části dešťové kanalizace, vč. zpevněné krajnice bet. obrubou a vč. 

odvodňovacích uličních vpustí, které jsou součástí připravované investiční stavby 
„Cyklostezka Vrbno - Karlovice“, jako součinnost dohodou se SS MSK, při realizaci 
„Opravy asfaltového povrchu sil. II/451 – II. etapa - nová technologie“, (ul. 
Nádražní od křiž. k ČOV po vjezd na nakládací plochu – bývalé uhelné sklady) 

o Statické zajištění ocelové konstrukce lávky pro pěší přes řeku Střední Opava, za 
Technickými službami 

o Dokončení stavebních úprav na BD Bezručova 418 – fasáda, vstupní schodiště, 
izolace 1. pp, přístupový chodník, odvedení dešťových vod 

o Pozemkové úpravy plochy poz. parc. č. 779 v k.ú. Mnichov pod Pradědem (bývalá 
akce „Mnichovská náves“), zavezením pozemku zeminou a zatravněním, vč. 
provedení příkopové rýhy u sil. II/445, vč. zpevněných ploch chodníků z lomového 
kamene u stávajících staveb odpočívadla  

 
 

3.2. FINANČNÍ ODBOR  

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru 1 

účetnictví města, výkaznictví, mzdy, fakturace                                                                                3 

pokladna 1 

správa místních poplatků, exekuce, rybářské lístky                                                                           1 

Celkem 6 

 
 

Činnosti finančního odboru 
Na úseku rozpočtu města: 
Připravuje návrh rozpočtu a rozpočtový výhled, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí 
hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření, vyhotovuje výkazy a statistické 
výkazy, sestavuje závěrečný účet města. Zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpočtu, 
vede jejich evidenci.  
 
Na úseku účetnictví a výkaznictví: 
Zajišťuje a provádí agendu účetnictví města, účtování příjmů, výdajů a hospodářské činnosti 
města, zajišťuje a vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti vedení účetnictví města podle 
zákona o finanční kontrole, provádí fakturaci navenek vůči třetím osobám, zajišťuje platby 
na základě faktur a platebních příkazů. Zpracovává  účetní závěrky, rozvahu, finanční a účetní 
výkazy. Sestavuje výkazy pomocného analytického přehledu (PAP). Zajišťuje zasílání výkazů do 
CSUIS. Zpracovává kontrolní hlášení k DPH, daňová přiznání k DPH, dani z nabytí nemovitých 
věcí, dani z nemovitostí a dani silniční. Prověřuje správnost inventarizací majetku města 
a kontroluje výsledky inventarizací organizací zřízených městem. Vede a zpracovává mzdovou 
agendu.  
Zajišťuje vedení ekonomické a rozpočtové agendy DSO Sdružení obcí Vrbenska v plném 
rozsahu.  
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité 
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy. 
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V oblasti dotací: 
Kontroluje a provádí závěrečné vyúčtování přijatých dotačních titulů a finančních prostředků 
z veřejných rozpočtů, provádí každoroční finanční vyrovnání se státním rozpočtem. Přijímá a 
kontroluje žádosti o dotace z rozpočtu města, předkládá je orgánům města k projednání a 
kontroluje závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací.  
 
Metodická činnost: 
Metodicky řídí a stanovuje oběh účetních dokladů, vnitřní směrnice související s účetnictvím 
a kontrolou všech organizací zřízených městem.  
Provádí veřejnosprávní kontrolu příjemců dotací z rozpočtu města. 
 
Ve vztahu k příspěvkovým organizacím: 
Kontroluje výkazy příspěvkových organizací, zřízených městem, a předkládá návrhy 
na vypořádání hospodářských výsledků. Provádí veřejnosprávní kontrolu vlastních příspěvkových 
organizací. Metodicky řídí finanční vztahy ke zřizovateli. 
 
Na úseku výkonu samosprávy a přenesené působnosti: 
Připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek.   
Vede centrální evidenci smluv. 
Vydává  povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, v platném znění.  
Zajišťuje agendu pokutových bloků (nákup, evidence, výdej, zúčtování). 
Vede přehled poskytnutých veřejných finančních podpor. 
Vykonává a zajišťuje funkci správce daně (poplatku) ve věcech místních poplatků stanovených 
městem včetně kontroly a jejich vymáhání.  
Vydává rybářské lístky. 
 
Přezkoumání hospodaření města 
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2019 byl proveden dne 29. 10. 2019 za období 1-9/2019 
auditorem Ing. Jiřím Turoněm, číslo osvědčení 1907. 
Do doby vypracování výroční zprávy nebyl audit hospodaření za rok 2019 dokončen. 
 
Hospodaření za rok 2019 
Pro rok 2019 byl na 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 19. 12. 2018 
schválen rozpočet ve výši  121.786,4 tis. Kč na straně příjmů, 138.350,4 tis. Kč na straně výdajů, 
celkem včetně financování 16.564 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno osm rozpočtových 
změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2019 na straně příjmů 159.137,2 tis. Kč, na straně 
výdajů 168.853,4 tis. Kč, financování 9.716,1 tis. Kč. 
 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 po konsolidaci 

    Schválený Upravený Plnění  % plnění  

Třída   rozpočet rozpočet k 31. 12. 2019 k uprav. 

    v  Kč v  Kč v  Kč rozpočtu 

1 Daňové příjmy 77.115.000,00 87.569.210,77 85.996.275,99 98,20 

2 Nedaňové příjmy 32.725.000,00 33.296.203,07 30.828.689,80 92,59 

3 Kapitálové příjmy 3.950.000,00 4.599.500,00 1.119.612,00 24,34 

4 Přijaté transfery 7.596.357,00 41.192.651,77 41.192.651,77 100,00 

  Příjmy celkem 121.386.357,00 166.657.565,61 159.137.229,56 95,49 

5 Běžné výdaje 107.437.400,00 127.114.573.26 120.929.151,07 95,13 

6 Kapitálové výdaje 29.173.000,00 52.146.623,13 48.451.480,38 92,91 

  Výdaje celkem 136.210.400,00 178.861.196,39 168.853.372,24 94,40 

  Saldo příjmů a výdajů -14.824.043,00 -12.203.630,78 -9.716.142,68 79,62 

8 Financování 14.824.043,00 12.203.630,78 9.716.142,68 79,62 
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Přijaté dotace v roce 2019 

Položka Účel  Částka  Poskytovatel 

4111 dotace volby  EP 218.000,00 MF 

4111 dotace na sčítání lidu 2021 12.740,00 MF 

Celkem 4111   446.815,00  

4112 souhrnný dotační vztah 4.423.600,00 MF 

Celkem 4112   4.158.000,00  

4113 dotace na úroky z úvěru 120.502,00 ČMZRB 

Celkem 4113   120.502,00  

4116 MŠ Ve Svahu - průtokovka 491.567,00 MŠMT 

 Letní příměstský tábor 622.947,93 MPSV 

 JSDH 549.911,00 MV HZS 

 Snižování sociálního vyloučení.... 1.725.537,25 MPSV 

 Výkon sociální práce 378.059,00 MPSV 

 Asistenti prevence kriminality 1.325.191,78 MV ČR 

 Knihovna – Knihovna 21. století 10.000,00 MK 

 VPP 2.081.599,00 ÚP 

 ZŠ-rovný přístup ke kvalitnímu... 1.276.185,00 MSK 

 ZŠ-Zřízení speciálních učeben.. 6.393.105,18 MMR 

 lesy 130.220,00 MZe 

Celkem 4116   14.984.323,14  

4121    

 příjmy ze smluv 164.575,00 obce 

Celkem 4121   164.511,00  

4122 Domov pro seniory - průtokovka 12.086.000,00 MSK 

 SDH 100.000,00 MSK 

 Nakládání s odpady 110.000,00 MSK 

 Lesy-dotace lesy 21.100,00 MSK 

Celkem 4122   12.317.100,00  

4216 ZŠ-Zřízení speciálních učeben.. 8.639.613,46 MMR 

Celkem 4216   8.639.613,46  

4222 Zvýšení atraktivity cykl.tras 98.468,00 MSK 

Celkem 4222   98.468,00  
 
použité zkratky: 
ÚP                                       Úřad práce ČR 
MK                                       Ministerstvo kultury 
MF                                       Ministerstvo financí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČMZRB 
MZe 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Ministerstvo zemědělství 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2019 

PROGRAM I. Podpora činnosti spolků 

Příjemce Účel Poskytnuto 

Spolek Přátelé Vrbenska aparatura, zahradní sety 12.000 

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem doprava na koncerty 20.000 

Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno  zájezdy, akce 10.000 

Český svaz chovatelů ZO stan 10.000 

Myslivecký spolek PRADĚD mrazící zařízení 30.000 

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek doprava na soutěže a koncerty 5.000 

Český kynologický svaz Zahradní technika 13.000 

CELKEM  100.000 

 
 

PROGRAM II. Podpora kulturních a společenských akcí 

Příjemce Účel Poskytnuto 

Spolek Přátelé Vrbenska celkem na níže uvedené akce:               130.000     

  Mejdan čarodějnic   

  Dětský den   

  Svatojánská noc   

  Lesní slavnost Lapků z Drakova   

 Výstava spolku  

  Přátelská návštěva v Polsku   

  Kotlík fest   

  Silvestrovský výšlap    

Domov pro seniory Jedeme v tom společně 34.000 

MŠ Jesenická 
Hledání Halloweenského 
pokladu 5.000 

MŠ Jesenická  Školka plná kouzel 5.000 

Pěvecký sbor města Vrbna p. P. XXIV. mezinárodní festival 25.000 

Pěvecký sbor města Vrbna p. Prad. Vánoční koncert 7.500 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsková soutěž Plamen 2019 8.500 

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno Hasiči s dětmi 25.000 

Římskokatolická farnost benefiční koncert 10.000 

Český svaz chovatelů ZO výstava zvířectva 19.000 

Myslivecký spolek PRADĚD O cenu Pradědu 15.000 

Myslivecký spolek PRADĚD Zvěřinové hody 6.000 

Myslivecký spolek PRADĚD Pohár starosty města 6.000 

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek Vánoční, jarní koncert 16.500 

Vrbenské klubíčko, z.s. Akce během roku 2019 10.000 

Český kynologický svaz Akce během roku 2019 9.800 

Klub sportovního tance Jesenicka MIA festival 11.000 

Základní škola školní akademie 11.302 

Základní škola Vánoční setkání 4.500 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbenské Vánoce - tvořivá dílna 3.698 

Levicový klub žen Vrbno MDŽ, májová veselice, návštěvy  5.000 

Zvonek Mnichov Mnichovské dny řemesel 7.000 
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Osadní výbor Mnichov Mnichovské setkání 6.200 

Valenta Zdeněk 
20.ročník tenisový turnaj 
PRADÉD CUP 8.000 

Knápková Ludmila Turnaj v šipkách 11.000 

CELKEM   400.000 

  
     

DOTACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY A JEDNOTLIVCE 

Příjemce Poskytnuto č. smlouvy 

Jiří Petruš 7.000 13/2019 

Základní škola Vrbno pod Pradědem 180.444 55/2019 

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 442.273 56/2019 

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno 168.197 75/2019 

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 881.135 76/2019 

Horolezecký oddíl Vrbno pod Prad.,z.s. 19.687 52/2019 

Na kolech dětem – Josef Zimovčák 5.000 86/2019 

Český rybářský svaz MO, z.s. 50.847 74/2019 

ACS DRAK VRBNO 207.417 57/2019 

Vojtěch Kmínek, zast. Annou Kmínkovou  7.000 86/2019 

Bc. Adam Macháč 7.000 114/2019 

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 5.619 120/2019 

Rostislav Němec 7.000 112/2019 

CELKEM 1.988.619   

     

OSTATNÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Příjemce Účel  Poskytnuto  

Eurotopia odborné služby 5.000 

Charita Sv. Martina sociální a pečovatelské služby 10.000 

HELP- IN Reklama na vozidle soc. služby 38.599 

     

POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI 

Příjemce Účel  Poskytnuto  

Spolek Přátelé Vrbenska  
profinancování Lesních slavností 
Lapků z Drakova               200.000     

 
Financování 
Město splácí dva dlouhodobé úvěry na revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala. 
 
Externí kontroly 
V roce 2019 byla provedena kontrola Úřadu práce – bez zjištěných závad. Dále kontrola FÚ – 
kontrola dotací na volby 2010-2019. Byly zjištěny závady v letech 2010 a 2013 ve výši 11.082 Kč 
(kancelářský papír, hygienické potřeby). Protokoly z provedené kontroly jsou založeny v kanceláři 
214 (Výkaz FKVS). 
 
Kontrolní činnost vlastní 
Užívání veřejného prostranství: 
Od 1. 1. do 31. 12. 2019 jsme vybrali celkem 38.000 Kč za místní poplatek ze záboru veřejného 
prostranství. 
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Při vybírání poplatku jsme postupovali dle Obecně závazné vyhlášky Města Vrbno pod Pradědem 
č. 1/2016 ze dne 1. 5. 2016. 
Podklady pro vybírání tohoto poplatku podává majetkoprávní odbor MÚ Vrbno pod Pradědem. 
Vybraná částka za celý rok 2019 je za zábory veřejného prostranství z parcel na území města a 
ze záborů veřejných prostranství vyčleněných pro parkování osobních vozidel na veřejných 
prostranstvích města, které jsou v majetku města.  
 
Dle nařízení města č. 3/2010 je prodejcům určeno tržní místo na parc. č. 1207 v k. ú. Vrbno (za 
domem č.p. 109 na ulici Bezručova). Toto místo žádný z prodejců od 1. 1. do 31. 12. 2019 
nevyužil. 
 
Evidence a placení místního poplatku ze psů: 
Kontrolní činnost:  
Vyhledávání poplatníků, kteří nejsou v evidenci, bylo zaměřeno jak na místní části, tak i na 
centrum města. Při vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. I v roce 2019 se zaměřil odbor 
správy místních poplatků na vyhledávání majitelů psů, kteří ještě nejsou v evidenci města. 
Nová OZV platná od 1. 1. 2016 sjednotila poplatek za prvního psa a evidence psů se zlepšila, 
držitelé psů v bytech již nemají důvod a nehlásí psy na rodinné příslušníky v rodinných domech, 
či na důchodce, jak často činili v předešlých letech. Vymáhací činnost je hlavně zaměřena na 
vymáhání starších nedoplatků. V roce 2019 byly vydávány i nadále exekuce na nedoplatky za 
psa. Uveřejňujeme informace pro občany města formou výzev k zaplacení nedoplatků, jak 
v obecním tisku, tak na webových stránkách a též na nástěnkách MÚ. Touto činností se podařilo 
zvýšit i množství vymožených nedoplatků z dřívějších let. Několikrát za kalendářní měsíc odbor 
provádí kontrolní činnost v evidenci a pořizování odpisů odstěhovaných obyvatel z centrální 
evidence ROB a následně zjištěné skutečnosti doplňuje do evidence poplatníků za psa. Při 
vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v souladu 
se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.  
K 31. 12. 2019 jsme vybrali za poplatky ze psů 119.424 Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 24.507 
Kč.  
    
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků: 
K 31. 12. 2019 jsme vybrali za pronájem pozemků ve vlastnictví města 353.486 Kč. Nedoplatky 
po splatnosti činí 28.960 Kč.  
 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů: 
Postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazných 
vyhlášek č. 36, 37, 02/03, 3/2004 , 3/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2008, 7/2009, 3/2010, 2/2011, 
2/2012,1/2013, 1/2014, 5/2015,4/2016 a 4/2017. 
K 31. 12. 2019 bylo vybráno na tomto místním poplatku 2.769.501 Kč. Nedoplatky činí 1.402.130 
Kč. Nedoplatky se vztahují k období 2009-2019. 
 
Vydaná rozhodnutí do 31. 12. 2019 
Platební výměry      323  
Výzva k součinnosti třetích osob        41 
Jiná rozhodnutí  
(vratky, veřejné vyhlášky, vymožené plat. výměry, exekuční příkazy apod.) 169 
Osvobození       162    
   
V roce 2019 se i nadále odbor na úseku správy místních poplatků za komunální odpad (KO) 
zaměřil na zasílání upomínek a na vymáhání nedoplatků od trvale žijících i odstěhovaných 
občanů. Na vyšší nedoplatky se osvědčilo zasílání výzev dlužníkům jak na nedoplatky, tak výzvu 
před zahájením exekučního řízení za dluhy za KO.  
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Nadále uveřejňujeme upozornění občanům, kteří mají nedoplatky za KO, a to v tisku a na 
nástěnkách MÚ. V roce 2019 se podařilo vymoci některé nedoplatky a snížit tak celkovou výši 
nedoplatků za komunální odpad z dřívějších let.     
Průběžně v každém měsíci je prováděna kontrolní činnost a pořizování odpisů odstěhovaných a 
přírůstků přistěhovaných obyvatel z centrální evidence ROB. I v roce 2019 byla prováděna 
kontrola přes katastr nemovitostí a jsou dohledáváni občané vlastnící byty, rekreační objekty a 
domy, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu, a kteří nesplnili oznamovací povinnost danou 
zákonem k přiznání poplatku za komunální odpady k těmto nemovitostem. Jsou postupně podle 
lokalit a čísel popisných vyzýváni k splnění této oznamovací povinnosti. 
 
Vymáhání pokut uložených za přestupková řízení 
 
Při vymáhání pokut za přestupky postupujeme podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2019 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 42.788 
Kč. Nedoplatky za období 2010 - 2019 činí 188.477 Kč. 
V DDP jsou následně kontrolovány platby. Správce poplatku je upravuje a na podnět odboru 
vnitřních věcí odpisuje pokuty, které prošly odvolacími řízeními Krajským úřadem v Ostravě, a 
kde řízení jsou zastavena. Sestavy úhrad a nedoplatků u přestupků jsou se předány odboru 
vnitřních věcí.  
Uložené pokuty za přestupky jsou od 1. 1. 2010 odborem vnitřních věcí MÚ Vrbno pod Pradědem 
a přestupkovou komisí postupovány k vymáhání Celnímu úřadu v Krnově, který udělené pokuty 
vymáhá.   
 
Státní správa na úseku rybářství 
 
Od roku 2011 je Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem pověřen vydáváním rybářských lístků 
podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. V roce 2019 jsme obdrželi 37 žádostí o vydání 
rybářského lístku, všechny byly vyřízeny kladně.   
 
Finanční kontrola 
 
V roce 2019 jsme provedli na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
znění pozdějších předpisů, celkem 54 veřejnosprávních kontrol u všech příjemců finanční 
podpory z rozpočtu města. Finanční kontrolou mělo být prověřeno, zda příspěvky byly čerpány 
efektivně a hospodárně v souladu s daným účelem dle uzavřených smluv. 
Pět kontrol bylo provedeno na místě, a to u všech vlastních příspěvkových organizací: Základní 
škola Vrbno pod Pradědem, Mateřská škola Ve Svahu, Mateřská škola Jesenická, Středisko 
chytrých aktivit a v Domově pro seniory Vrbno a další u příjemce dotace na sociální služby Help-
In, o.p.s. Bruntál. Předmětem finančních kontrol bylo prověřit hospodaření s finančními 
prostředky z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová osnova, postupy 
účtování a uspořádání položek účetní uzávěrky je v souladu s ustanovením zákona. Dalších 48 
kontrol bylo provedeno formou kontroly vyúčtování poskytnutých dotací u různých příjemců. 
Celkový objem zkontrolovaných finančních prostředků činil 25.292.488 Kč. Při kontrolách nebyly 
zjištěny nedostatky.  
Objem poskytnutých finančních prostředků v roce 2019 formou dotací na kulturu, sport a ostatní 
aktivity činil 2.488.619 Kč, na sociální služby 590.000 Kč. Individuální dotace činily 53.599 Kč. 
Vnitřní kontrolní systém pro všechny úseky a odbory je kontrolován a vyhodnocován průběžně 
dle schváleného kontrolního řádu. Kontrolní systém je založen na kontrole vnitřních směrnic a 
vyhlášek, kontrole plnění rozpočtu a rozpočtových opatření, hospodaření města včetně 
příspěvkových organizací. Rovněž se kontroluje, zda se hospodářské operace provádějí na 
základě platných právních předpisů, uzavřených smluv, na základě schválení radou či 
zastupitelstvem města. 
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3.3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru, plánování sociálních služeb, PO města, spisovna  1 

evidence obyvatel, Czech POINT, ztráty a nálezy 1 

propagace města, kultura, webové stránky 1 

matrika, vidimace a legalizace, Czech POINT 1 

public relations, úřední deska 1 

sekretariát, asistentka starosty 1 

výkon veřejného opatrovnictví, komunitní plánování 1 

sociální pracovník (sociální poradenství) a terénní sociální pracovník 1 

přestupky a evidence stížností 1 

Celkem 9 

 
Přehled činnosti – úsek matriky za rok 2019 
 
Uzavřená manželství  
celkem        38 

• Vrbno pod Pradědem                15 

• Karlova Studánka     16 

• Ludvíkov        3 

• Karlovice        3 

• Široka Niva        1 
 
Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu 
celkem        36 

• Vrbno pod Pradědem     29 

• Ludvíkov        0 

• Karlova Studánka       0 

• Karlovice        4 

• Široká Niva        3 
 
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině  
vydáno          2 
prominuto          1  
  
Opisy matričních dokladů                                                       9                                                 
opisy matričních dokladů ČR                                                  7                                               
opisy matričních dokladů do ciziny                                         2                                  
 
Doslovný výpis 6 
 
Nahlížení do matričních knih 28 
 
Dodatečné záznamy a opravy do matričních knih 22 
 
Osvojení   0 
               
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)   
ověřeno                    460 
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Počet žádosti o výpis Czech POINT 
celkem          48 
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob      28 
výpis z rejstříku trestů – právnických osob       4 
výpis z katastru nemovitostí           7 
výpis z obchodního rejstříku          4 
výpis z živnostenského rejstříku         1 
bodové hodnocení řidičů          4 
výpis ze spolkového rejstříku                                                   0 
zprostředkovaná identifikace         0 
 
Konverze dokumentů        758 
z toho pro veřejnost          32 
pro MÚ  Vrbno pod Pradědem                                               726 
 
Počet žádosti o změnu jména a příjmení  
celkem     7    

• příjmení         7 

• jména                0 

• volba druhého jména        0 
 
Žádost o zápis příjmení do rodného listu dítěte                      0 
 
Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně  
rodný list           0 
oddací list          0 
  
Prohlášení o uznání otcovství    
Celkem                   22 

• k nenarozenému dítěti      21 

• k narozenému dítěti         1 
 
Svatební obřady na MÚ ve Vrbně pod Pradědem  od  1. 1. do 31. 12. 2019 

Vrbno pod Pradědem                15 
Karlova Studánka     16 
Ludvíkov        3 
Karlovice        3 
Široka Niva        1 
Celkem:         38      
  
Pozn.: z celkového počtu byly 3 církevní sňatky 

• pro církevní sňatek bylo vydáno matrikou 3x Osvědčení k církevnímu sňatku 
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Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku: 

• jiné vhodné místo + sňatek ve všední den                27 x 1.000 Kč          27.000 Kč 
Celkem:               27.000 Kč 
 
Svatební obřady se konají v obřadní síni MÚ ve Vrbně pod Pradědem, velký zájem je o obřady 
v Karlově Studánce v kapli Sv. Huberta a Hudební hale. V okolí to jsou, Hotel Peras Ludvíkov, 
Schaumannův dvůr v Karlovicích, Restaurace Andělka a Penzion U Hradilů ve Vrbně pod 
Pradědem. V roce 2019 bylo vyhověno všem žádostem o uzavření manželství na kterémkoliv 
vhodném místě a mimo dobu stanovenou radou města, a to v celkovém počtu 27. 
 
Zlatá svatba 
27.04.2019      1x  obřadní síň MÚ Vrbno pod Pradědem 
28.09.2019      1x  obřadní síň MÚ Vrbno pod Pradědem 
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Vítání občánků 
 13.04.2019     1x  pozváno:  10 dětí  přišlo: 10 dětí  
 09.11.2019  2x  pozváno:  17 dětí  přišlo: 17 dětí 
  
Obřady provedli včetně zlaté svatby                                  sňatky        vítání občánků 
Ing. Iveta Pešatová, místostarostka      20x  3x 
Jana Soudková, zastupitelka       13x 
Květa Kubíčková, zastupitelka        1x 
Karel Batík, starosta Karlovic                                                    2x 
Alena Mátéová, starostka Široké Nivy                                     1x 
Jaroslava Harazinová , matrikář MÚ                  37x  3x 
   
Správní poplatky – matrika + evidence obyvatel + Czech POINT  25.120 Kč 
Správní poplatky – svatební obřady (pokladna + bankovní účet)  27.000 Kč 
Celkem                    52.120 Kč 
 
Dne 10.12.2019 proběhla kontrola na úseku matriky. Kontrolu provedly matrikářky MÚ Bruntál p. 
Víchová a p. Vávrová. Zápis z kontroly založen k nahlédnutí na matrice. 
 
Roční sbírky listin za rok 2019 odevzdány do stanoveného termínu, tj. 21. 2. 2020 na MěÚ 
Bruntál – matrika. Protokol z předání je založen k nahlédnutí na matrice.  
 
Jubilanti a senioři – občanům, kteří dosáhnou životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a více let, je 
zasláno tištěné blahopřání. V roce 2019 jich bylo zasláno 202. Také u příležitosti životního jubilea 
80, 85, 90 a více let bylo uskutečněno setkání jubilantů v přístavbě MěÚ s panem starostou a 
paní místostarostkou.  
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Setkání jubilantů proběhlo: 3. května, 21. června a 25. října 2019 a celkem se zúčastnilo 30 
jubilantů. Pro jubilanty bylo připraveno občerstvení, dárkové balíčky+kytička a také kulturní 
program dětí z MŠ Jesenická.  
Setkání seniorů „Den seniorů“ s vedením města se konalo 1. 10. 2019 ve Středisku kultury a 
vzdělávání Vrbno pod Pradědem. Pro seniory bylo zajištěno občerstvení, kulturní program a také 
drobné upomínkové předměty.   
 
Přehled činnosti – úsek evidence obyvatel, Czechpoint, ztrát a nálezů za rok 2019, školství 
           
Počet přihlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2019:    76    
Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2019:  106 
Počet odhlášených občanů z Vrbna p. P. za rok 2019:       76          
Počet osob s ukončeným pobytem v ČR za rok 2019:          7   
Počet osob s nabytím státního občanství ČR za rok 2019:             0 
Počet osob přihlášených na adresu ohlašovny po ukončení pobytu v zahraničí za rok 2019 
                    0 
Počet vydaných potvrzení o změně TP:       129     
Počet narozených dětí za rok 2019:          30          
Počet zemřelých za rok 2019:          77      
 
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel        3 
 
Celková částka za výběr správních poplatků – změna TP – 6.100 Kč, ukončení TP v ČR – 500 
Kč, žádost o poskytnutí údajů z ISEO – 300 Kč. Celková částka – 6.900  Kč 
 
Správní řízení - rušení údaje o místě trvalého pobytu 
 
Počet podaných žádostí:       14             
Počet vyřešených spisů:         12, z toho vyhověno 12 žádostem  -  spisů, usnesení o zastavení 
řízení – 1 spis. Spisy – 2 převedeny do roku 2020.  
 
Celková částka za podání žádostí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu - 1.400 Kč. 
 
Celková částka za výběr správních poplatků – změna TP – 6.100 Kč, ukončení TP v ČR – 500 
Kč, podání žádostí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu – 1.400 Kč, žádost o poskytnutí údajů 
z ISEO – 300 Kč. Celková částka – 8.300  Kč 
 
Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p. P.) je ke dni 31. 12. 2019 přihlášeno 229 občanů.                                                 
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 byl 5.104 
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Veřejné rejstříky pro občany: 
 
Počet žádosti o výpis Czech POINT 
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob              16 
výpis z rejstříku trestů – právnických osob          1 
výpis z katastru nemovitostí             9 
výpis z obchodního rejstříku        2 
výpis bodové hodnocení řidičů       1      
zprostředkovaná identifikace        1 
žádost o vydání nových přístupových údajů do datové schránky   1              
konverze dokumentů na žádost                14                                                                             
Celkem pořízeno výpisů                 45 
           
Celková částka za pořízení výpisů z Czech POINT –  5.600 Kč 
 
Neveřejné výpisy pro úřední potřebu ohlašovny:   
 

CzechPoint@office.cz  
Zápis údajů o adrese místa trvalého pobytu do AISEO:         178 
Využívání údajů z AISEO ohlašovnou (k provedení změn TP do GINIS ROB):        47 
Základní registry - Výpis údajů z registru obyvatel ROB:                                              21 
Zápis údaje o doručovací adrese do AISEO:              1 
Základní registry (poskytnutí údajů z informačního systému EO Vrbno p. P. 
na žádost občanů):                  3 
Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení OP do AISEO:              9 
Počet vydaných potvrzení o občanském průkazu:              9 
Konverze dokumentů z úřední činnosti pro zaměstnance MÚ Vrbno p. P:      1.517                       
                                              
Na úseku matriky – ověřování listin a podpisů v zástupu 
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace): 
Vidimace                 27 
Legalizace               285  
Celková částka za ověření podpisů a listin                    6.630 Kč 
                   
Správní poplatky – matrika + evidence obyvatel + Czech POINT:   14.930 Kč 
 
Agenda Ztráty a nálezy: 
Počet přijatých ztrát a nálezů na území Vrbno pod Pradědem a jeho okolních částí Mnichov, 
Železná, Vidly, Bílý Potok: 7 
 
Úsek evidence obyvatel dále jako orgán veřejné moci dle § 55 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, zajišťuje oznámení o vykonávání působnosti v agendách v prostředí AIS 

RPP působnostní. V rámci tohoto ohlášení specifikuje, jaké orgány veřejné moci tuto agendu 
vykonávají a v jakých činnostních - rolích. 
 
Činnost úseku evidence na úseku samosprávy – senior taxi 
 
Od 1. dubna 2019 začala ve Vrbně pod Pradědem fungovat služba Senior taxi. Zastupitelé na 
zajištění senior taxi schválili z rozpočtu na rok 2019 300 tisíc korun. Služba je určena lidem ve 
věku od 65 let s trvalým pobytem ve Vrbně a jeho místních částech. Za jednu jízdu po městě 
zaplatí senior patnáct korun, doprovázející osoba jede zdarma. Senior taxi je dotovanou službou 
města a lidé ji mohli zpočátku fungování využít šestkrát za měsíc, od října  2019 až desetkrát za 
měsíc. Vozidlo jezdí pouze po Vrbně a v jeho místních částech. Seniorům je služba k dispozici na 
tel. čísle 792 252 423. Formou veřejné soutěže byla vybrána firma Black&White s.r.o., která 
službu pro naše město zajistila.  
 

mailto:CzechPoint@office.cz
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Činnost úseku evidence na úseku samosprávy – příspěvkové organizace města Vrbna pod 
Pradědem 
 
V samostatné působnosti připravuje podklady pro vyhlášení konkurzního řízení a jmenování do 
funkce ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem (Domov pro seniory Vrbno pod 
Pradědem, Středisko chytrých aktivit Střecha) a příspěvkových organizací vykonávajících činnost 
škol a školských zařízení (Mateřská škola Jesenická, Mateřská škola Ve Svahu, Základní škola). 
Vyhotovuje jmenovací dekrety, potvrzení o pokračování ve funkci ředitele. Dále zpracovává 
platové výměry, přiznání platových postupů, zpracování kritérií a předkládá návrhy odměn, 
osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Vrbnem pod Pradědem. Zpracování a příprava podkladů výročních zpráv a výsledku kontrol, 
souhlasů zřizovatele k podání žádostí o dotace do jednání rady města z oblasti činnosti 
příspěvkových organizací. 
 
Úsek evidence obyvatel dále jako orgán veřejné moci dle § 55 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, zajišťuje oznámení o vykonávání působnosti v agendách v prostředí AIS 

RPP působnostní. V rámci tohoto ohlášení specifikuje, jaké orgány veřejné moci tuto agendu 
vykonávají a v jakých činnostních - rolích. 
 
Přehled činnosti – na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2019 
   
Úsek přestupkové agendy pro přestupky na úseku majetku, občanského soužití, veřejného 
pořádku, proti pořádku v územní samosprávě spáchané ve správním obvodu města Vrbna pod 
Pradědem včetně jeho částí, tak také přestupky, spáchané ve správních obvodech obcí na 
základě uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a obcemi Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice, projednává Komise pro 
projednávání přestupků města Vrbna pod Pradědem. 
 
Přestupky na úseku zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve správním obvodu města 
Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také přestupky spáchané ve správních obvodech 
obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků mezi městem 
Vrbnem pod Pradědem a obcemi Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice projednává odbor 
vnitřních věcí. 
 
Počet přestupků v roce 2019 činí 126 případů.  
 
Komise pro projednávaní přestupků města Vrbna pod Pradědem projednává: 

- přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 4 odst. 2 zákona o některých 
přestupcích č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

- přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích 
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- přestupky proti občanskému soužití dle § 7 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích 

- přestupky proti majetku dle § 8 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích 

 
Odbor vnitřních věcí projednává přestupky na úseku: 

- přestupky na úseku zdraví před škodlivými účinky návykových látek dle § 35 odst. 1, a § 
36 odst. 1 písm. 1) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 ž 9 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 
před škodlivými účinky návykových látek 
 

Počet došlých přestupků za rok 2019 celkem                   126 
Ve vyřizování, z roku 2018                               27 
Celkem přestupků zpracovaných v roce 2019               123 
Postoupeno jinam                6      
Vyřízeno v příkazním řízení            35 
Odloženo                                     38   
Vyřízeno příkazovým blokem                                                                               0 
Projednáno bez uložení opatření (sankcí je projednání věci)          0 
Napomenutím                             5 
Pokutou                           5 
Zákazem činnosti                 0 
Propadnutím věci                 0 
Zákazem pobytu                 0 
Zastavením řízení                 7 
Z toho smírem                  0 
Celkem ve správním řízení projednáno           17 
Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období      30 
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody            0 
V běžném roce uloženo na pokutách                51.800 Kč 
Zaplaceno                    17.800 Kč 
Neuhrazeno na pokutách                            34.000 Kč   
V běžném roce uloženo na nákladech řízení               10.000 Kč 
Zaplaceno            3.000 Kč 
Neuhrazeny náklady řízení                              7.000 Kč   
 
 
Počty přestupků za obce, s nimiž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva: 

Obec Počet projednaných 
přestupků v roce 2019 

Částka vyúčtována obci v Kč 

Karlova Studánka   2 3.500 Kč 

Ludvíkov   6 8.000 Kč 

Karlovice    7 7.500 Kč 

 
V roce 2020 bude doúčtováno obci Karlovice ještě za 4 přestupky, které doposud nejsou 
uzavřeny. 
 
Při nezaplacení uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupujeme k zaslání sběrných poukazů 
Celnímu úřadu Ostrava k exekučnímu vymáhání dle ust. § 105 a § 106 zák. č. 500/2004 Sb., 
správního řádu.  
Z výše uvedeného je patrné, že pokuty a náklady řízení nejsou obviněnými hrazeny, jde 
převážně o občany sociálně slabé, občany, kteří se vrátili z výkonu trestu, jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní a tyto pokuty nehradí. Proto neuhrazené pokuty a náklady řízení předáváme 
k vymáhání celnímu úřadu dle ust. § 105 a § 106 spr. řádu, kde je úspěšnost vymožení přece jen 
vyšší.  
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Zprávy na občany – posudky za rok 2019 
 
Za rok 2019 bylo vydáno 206 posudků na občany. Jedná se především o posudky (zprávy na 
občany) ve smyslu dle § 8 odst. 1 tr. ř. pro policii, dle § 50 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., (správní řád) 
o sdělení skutečností jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu, dále 
posudky pro trestní či jiné řízení OSZ, probační a mediační službu, pro soudy, policii  a jiné 
správní orgány.  
 
Agenda spojena s právem shromažďovacím 
 
Odbor vnitřních věcí zajišťuje agendu spojenou s právem shromažďovacím. Právo pokojně se 
shromažďovat je zakotveno v Listině základních práv a svobod a upraveno v zákoně č. 84/1990 
Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Výkon práva pokojně se 
shromažďovat slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, 
k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí 
vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu zákona se považují též pouliční 
průvody a manifestace. Shromáždění nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. 
Svolavatel musí konání shromáždění oznámit nejpozději do 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6 
měsíců. Je-li oznámení o konání shromáždění v souladu se zákonem o právu shromažďovacím, 
úřad shromáždění nepovoluje, jen je akceptuje. V případech, kdy se občané shromáždí pod 
širým nebem za účelem hudební produkce, sportovních a kulturních akcí, zábavy, nejde o 
shromáždění ve smyslu zákona o právu shromažďovacím.  
 
V roce 2019 bylo podáno 1 oznámení o shromáždění. 
 
Vyřizování stížností za rok 2019 
 
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností. Tato pravidla stanovila rada města usnesením číslo1607/60/2017 ze dne 18. 10. 2017 
v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění. 
 
Tato zpráva je zpracována dle požadavku Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností, 
článek 8 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, informovat 1x ročně Radu města Vrbna 
pod Pradědem o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.  
Celkem za rok 2019 bylo přijato 8 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60 dnů. 
Stížnosti směřovaly proti konkrétním občanům, proti konkrétním činnostem a na výkon svěřené 
působnosti odborů MěÚ.   
 
Celkem stížností …………........................... …………………………………     8  stížností    
Důvodných nebo částečně důvodných ………………………………………       3  stížností  
Nedůvodných ……………………………………………………………………     5   stížností  
Zastavených ………………………………………………………………………   0   stížností 
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Postoupených ……………………………………………………………………    0   stížností 
Stornovaných ……………………………………………………………………     0  stížností 
Dosud nevyřízených ……………………………………………………………     0  stížností 
 

Počet stížností oproti loňskému roku je téměř stejný. 
 

V roce 2019 byly podány 2 petice. 
 
Dodržování doby vyvěšování dokumentů na úřední desce  
 
V roce 2019 bylo na úřední desce včetně úřední desky elektronické vyvěšeno 195 písemností. 
Vlastních písemností, písemností od jiných orgánů veřejné správy, exekutorských úřadů i dalších 
subjektů je stejné jako v předchozím roce.  
 
Všechny písemnosti byly vyvěšeny v zákonných lhůtách, případně lhůtách delších (např. do dne 
konání dražby). Cizí písemnosti k vyvěšení na úřední desce přicházejí datovou zprávou. Správa 
ÚD je vedena přes modul programu GINIS, který zajišťuje evidenci písemností včetně příloh a 
zabraňuje možným lidským chybám.  
 
Úřední deska 

Rok Vyvěšeno 
písemností 

Vlastní Další orgány Z toho exekuce 
a dražby vč. 

dobrovolných 

2014 155 98 57 31 

2015 181 100 50 31 

2016 124 78 46 20 

2017 186 123 64 21 

2018 197 148 49 17 

2019 195 149 46 17 
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Odbor vnitřních věcí dále v roce 2019 zajišťoval organizačně technické zabezpečení voleb 
pro volby do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2019.   
 
Přehled činnosti – na úseku sekretariátu v roce 2019 
 
Sekretariát zajišťuje tyto činnosti: 

• aktuální denní úkoly sekretariátu dle potřeb starosty, místostarostky a tajemníka městského 
úřadu,  

• komunikace se zastupiteli, radními, členy výborů a komisí, 

• organizační zajištění jednání ZM a RM (příprava návrhů usnesení, prezence, materiály na 
stůl, občerstvení), 

• zápisy jednání ZM a RM, hlasování, evidence účasti zastupitelů na jednáních, 
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• zápisy z porad vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města, z valných 
hromad společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., 

• dopravní obslužnost města (autobusová, železniční, licence k provozování dálkových linek 
aj.), 

• spojovatelna,  

• podatelna – převzetí pošty, osobně, z datové schránky, e-mailem a faxem, 

• elektronická spisová služba – evidence příchozích poštovních zásilek včetně zpracování 
elektronické podoby písemností, osobně podaných písemností na podatelně, 

• datové zprávy – evidence v elektronické spisové službě, výpravna, doručenky, 

• odnos poštovních zásilek na poštu, evidence zásilek do vlastních rukou pro občany s místem 
trvalého bydliště na adrese MÚ Vrbno p. P., evidence poštovních archů,  

• evidence provozu služebních vozidel, 

• správa přístavby MÚ pro zasedání výborů, komisí i subjektů občanské společnosti, 

• evidence písemností – obecně závazných vyhlášek, směrnic, jednacích řádů Změ, Rmě, 
zápisů výborů a komisí, evidence objednávek apod., 

• pomoc při organizaci akcí zajišťovaných odborem vnitřních věcí MÚ 
 
Public relations 

• komunikace s médii, tiskové zprávy, 

• redakce webových stránek města, 

• komunikace s veřejností prostřednictvím webových stránek (Napište nám, Otázky a 
odpovědi), 

• komunikace přes facebookové stránky města, 

• tvorba textové a obrazové části měsíčníku - Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, práce 
v redakci, korektury, výprava povinných výtisků Zpravodaje, 

• koordinace informací z odborů MÚ ve Zpravodaji Sdružení obcí Vrbenska a na webových 
stránkách města, 

• tvorba textové a obrazové části občasníku Radniční listy města Vrbna pod Pradědem 
(vydávání Radničních listů ukončeno v 07/2019)  

• vytváření fotobanky města, 

• poskytování informací pro občany, turisty, návštěvníky města na jejich vyžádání – osobní  
návštěvy, dotazy telefonické i přes e-mail, 

• hlášení městského rozhlasu a zavěšování hlášení na webové stránky města, 

• redakce Mobilního rozhlasu – služba informování veřejnosti (registrovaných uživatelů) o dění 
ve městě, odstávkách elektřiny, vody, plynu, uzavírky na místních komunikacích, kulturní a 
sportovní akce, akce pro rodiny s dětmi, akce pro seniory apod. – funguje od prosince 2018, 

• podpora rozvoji cestovního ruchu, popularizace turistických cílů, atraktivit, 

• jazykové korektury textů, 

• práce v komisi pro strategický rozvoj města (Regio), 

• práce v komisi pro rozvoj cestovního ruchu. 
 
 

Jednání zastupitelstva města se v roce 2019 uskutečnilo ve dnech:  

20. března 19. června                 16. října  

29. dubna                   18. září  11. prosince  

 
Usnesení ZM jsou zveřejněna na internetových stránkách města: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zm.html 
Od 2. zasedání ZM dne 15. 12. 2014 jsou zveřejňovány také kompletní zápisy jednání, přístupné 
jsou pod stejným odkazem. Zveřejňuje se také účast zastupitelů na jednáních. 
 

Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:   

16. ledna  5. června 16. října 

https://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zm.html
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6. února 26. června 6. listopadu 

6. března 17. července 27. listopadu 

27. března 14. srpna 18. prosince 

17. dubna 6. září  

15. května 25. září  

  
Usnesení RM jsou zveřejněna na internetových stránkách města:  
https://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/rada-mesta/usneseni-rm.html 
 
 
Služební vozidla používaná městským úřadem 

  značka 
registrační 

značka 
Rok výroby rok pořízení stav tachometru km 

1. Škoda Rapid 8T9 73 37 2013 2013 67.616 km 

2.  Dacia Sandero 1TN 1816 2019 02/2019 7.506 km 

3. Dacia Duster 1TN 2142 2019 04/2019 6.591 km 

 
Vozidlo Škoda Rapid celkem najeto 67.616 km, v roce 2019 najeto 12.423 km a průměrná 
spotřeba 6,28 l/100 km.  
 
Přehled činnosti – na úseku propagace města, cestovní ruch, kulturní akce v roce 2019  
 
Propagace města, cestovní ruch, kulturní akce 2019: 
 
Zajištění:  

- propagace Vrbenska na veletrhu v Brně – osobní účast na stánku MSK a Turistických 

známek, na veletrh do Prahy a Bratislavy zaslány propagační předměty 

- organizace projektu „Bruslíme společně“ 1. 2. – 29. 3. 2019 – organizace kulturních akcí 

na kluzišti 

- organizace a celkové zajištění 22. plesu města 16. 2. 2019 včetně tomboly, občerstvení, 

vystoupení 

- zajištění chodu půjčovny Všude blízko včetně servisu, pracovníků, výkazů práce  

- udělení Ocenění města – projednání návrhů oceněných s kulturní komisí, zajištění darů, 

organizace předání  

- rozloučení s žáky devátých tříd 20. 6. 2019 

- organizace příměstského tábora 1. 7. – 30. 8. 2019 

- vítání prvňáčků 2. 9. 2019, zajištění darů 

- organizace, zajištění občerstvení, obsluha polských hostů z Glogówku na Myslivecké 

chatě 5. 9. 2019 

- organizace akce Den otevřených dveří 17. 11. 2019 

- výlepová služba 

- návrhy a výběr nových propagačních předmětů 

- zápůjčky  

- fotodokumentace akcí a foto do fotobanky a zpravodaje 

- organizace akce Vrbenské Vánoce – Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2019 a Vánoční 

království 7. 12. 2019 

 
Spolupráce při akcích: 

- Vrbenské slavnosti 7. a 8. 6. 2019 – spolupráce při organizaci s kulturním střediskem 
Střecha, zajištění stánku s propagačními předměty města, zajištění brigádníků 

https://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/rada-mesta/usneseni-rm.html
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- Vítání občánků – 13. 4. 2019 a  9. 11. 2019 – pořízení fotografií na web města a do 

zpravodaje 

- Den učitelů 2. 4. 2019 – zajištění občerstvení, kulturního programu, obsluha, úklid 

- Den zdraví 12. 10. 2019 – organizace, zajištění občerstvení, úklid 

Spolupráce:  

- s projektovým manažerem na podkladech a realizaci projektů 
- s komisí cestovního ruchu 

- s Euroregionem Praděd – webové stránky a propagační materiály, workshopy 

- se Střediskem kultury a vzdělávání Střecha  

- s IC Impuls 

- při tvorbě propagačních materiálů, brožur 

- s městskou kronikářkou 

- s majetkoprávním odborem při péči o informační cedule 

Propagace města: 
- aktualizace propagačních materiálů – Vrbensko v létě, Vrbensko v zimě 

- katalog Moravia Magazín 

- informace ve vývěskách 

- aplikace Planujvylety.cz – zadání atraktivit, zadávání kulturních akcí 

- mobilní rozhlas 

- propagace v tiskovinách - Deník 

Přehled činnosti – na úseku sociálním v roce 2019 

Sociální úsek zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti obce a dále zabezpečuje 
výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu. Správní obvod města Vrbna pod 
Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, 
Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva. 
 
Úsek sociální práce v samostatné/přenesené působnosti: 
 
Podle § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou sociální pracovníci pověření výkonem 
sociální práce povinni v souvislosti s jejím  výkonem vést Standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka, uvedený v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřadu práce č. 424/2011 Sb., v příloze č. 
4. Součástí tohoto záznamu je i popis životní situace klientů, která se v něm eviduje a je 
kombinací sociálních událostí, které jsou předmětem objednávky klienta, nebo jsou rozpoznány 
sociálním pracovníkem. Jedná se o identifikaci sociální události, identifikaci  dalších událostí 
souvisejících se sociálním problémem a porozumění vztahů mezi nimi. 
 
Cílové skupiny klientů dle vyhlášky 424/2011 Sb.: 

1. Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, 
2. Péče o osobu závislou na  péči jiné osoby, 
3. Osoby s různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům, 
4. Sociální vyloučení, senioři, 
5. Rizikový způsob života, 
6. Sociální problémy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, 
7. Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení, 
8. Nezaměstnanost a materiální problémy, 
9. Imigrace, 
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí.  

 
Počet klientů sociální práce celkem:                                                   198                   
Počet sociálních šetření v rámci obecné sociální práce:                     630                          
Jednání u různých institucí (např. školy, lékař):                                   220 
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Základní i odborné sociální poradenství:                       dle potřeb občanů    
Účast při výslechu mladistvých na Policii ČR:                                       22 
Poskytnutí informací Úřadu práce dle §33c z.č.111/2006                     54  

                                 
Sociálně právní ochrana dětí:  
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu 
Bruntál, soudy, Policií ČR, školami a dalšími institucemi, se kterými velmi dobře spolupracuje. 
V rámci preventivní a poradenské činnosti plní povinnosti vyplývající z ustanovení § 10 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Sociálně právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče si neplní 
povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. 
Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 
projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí. 
Poskytuje nebo zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároku dítěte. 
Provádí dle potřeby sociální šetření v rodinách, zejména tam, kde bylo stanoveno výchovné 
opatření. Dále podává zprávy a podněty k dalšímu řešení zjištěné nedostatečné péče o děti. 
Počet sociálních šetření  a jednání v rámci obecné sociální práce pro OSPOD: 45 
 
Sociální úsek také zajišťuje dostupnost informací občanům o možnostech a způsobech 
poskytování terénních, pobytových nebo ambulantních služeb na svém území. Informuje o 
možnostech poskytování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách 
umístění v Domově pro seniory v Mnichově a v Domě s pečovatelskou službou ve Vrbně pod 
Pradědem. 
 
Dále sociální úsek zajišťoval: 
 
Výkon veřejného opatrovnictví k 31. 12. 2019: Celkem k uvedenému datu má Město Vrbno pod 
Pradědem 18 opatrovanců.  
 

Výkon veřejného opatrovnictví k 31. 12. 2019: 
- 5 opatrovanců v zařízení Domov pro seniory Vrbno-Mnichov 
- 1 opatrovanec v zařízení Zámek Dolní Životice 
- 1 opatrovanec v zařízení Základní škola, Dětský domov, Školní družina  a Školní jídelnaVrbno 
pod Pradědem 
- 11 opatrovanců v Domově pro osoby se zdravotním postižením SAGAPO 
 
 
Činnost v sociální oblasti: 

 
• kontrolní činnost v Centru sociálních služeb – právní, psychologická, sociální a dluhová 

poradna 
• administrativní úkony – odpovědi na dotazy soudům v ČR 
• v souladu s ustanovením § 10 a § 18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o 

ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2018 vydáno 1 
rozhodnutí 

• vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP občany 
 

Činnost v oblasti komunitního plánování sociálních služeb: 

 
• aktualizovaná verze Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2017-2020. 

V průběhu roku 2020 se bude připravovat aktualizace Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb 

• kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, ESF atp. 
• spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci KPSVL 
• spolupráce na materiálu Tematický akční plán Vrbenska pro oblast zaměstnanost a 

dluhová problematika 2019-2022 
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• naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování 
• práce v pracovní skupině strategického rozvoje města – Akční plán  

 
 

3.4. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru, stavební řízení 1 

stavební řízení 2 

životní prostředí, silniční správní úřad 2 

celkem 5 

 
Činnost odboru výstavby a životního prostředí 
V činnosti odboru je stavební úřad, silniční správní úřad na místních komunikacích, orgán 
ochrany životního prostředí (státní správa), a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními 
předpisy. Z hlediska samosprávy odbor vykonává za město tyto agendy – dopravní značení, 
odpadové hospodářství.  
 
Stavební úřad 
V následujících šesti tabulkách jsou uvedeny úkony, které jsou předmětem dotazníku 
Ministerstva pro místní rozvoj za příslušný kalendářní rok (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 
2011). Výčet jednotlivých úkonů je uveden v tabulkách. 
 
V roce 2019 bylo vydáno celkem 141 úkonů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“). 
 

Počet poskytnutých územně plánovacích informací - § 21 odst. 1 - 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí - § 78a - 

Počet vydaných odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy - § 78a odst. 3 - 

Počet vydaných územních rozhodnutí - § 92 13 

Počet vydaných rozhodnutí o změně nebo zrušení územního rozhodnutí - § 94 - 

Počet vydaných územních rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí - § 
94a - § 94i - 

Počet vydaných společných povolení pro jednu stavbu - § 94j - § 94p 13 

Počet vydaných společných povolení pro soubor staveb - § 94j - § 94p 2 

Počet vydaných společných povolení s posouzením vlivu na životní prostředí po 
jednu stavbu - § 94q - § 94z - 

Počet vydaných společných povolení s posouzením vlivu na životní prostředí pro 
soubor staveb - § 94q - § 94z - 

Počet vydaných územních rozhodnutí ve zjednodušeném řízení - § 95 - 

Počet vydaných společných rozhodnutí - § 94a - 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu 
- § 169 odst. 3 až 6 6 

Počet vydaných územních souhlasů - § 96 odst. 4 (samostatných) 13 

Počet vydaných společných územních souhlasů a souhlasů s provedením 
ohlášeného stavebního záměru - § 96a 5 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazující územní rozhodnutí - § 78a a 
stavební povolení - § 116 1 

Počet vydaných souhlasů s ohlášením - § 106 5 

Počet vydaných stavebních povolení - § 115 8 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení - § 116 - 

Počet vydaných odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy - § 116 odst. 3 - 

Počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením - § 118 odst. 3 10 

Počet vydaných souhlasů s ohlášením změny stavby - § 118 odst. 4 2 
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Počet vydaných kolaudačních souhlasů - § 122 18 

Počet vydaných kolaudačních rozhodnutí - § 122a - 

Počet vydaných rozhodnutí o předčasném užívání stavby - § 123 - 

Počet vydaných rozhodnutí o zkušebním provozu stavby - § 124 3 

Počet ověřených dokumentací - § 125 odst. 4 6 

Počet vydaných souhlasů se změnou v užívání stavby - § 127 odst. 2 1 

Počet vydaných rozhodnutí o změně v užívání stavby - § 127 odst. 4 - 

Počet vydaných souhlasů s odstraněním stavby - § 128 odst. 2 3 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení k odstranění stavby - § 128 odst. 4 1 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení odstranění stavby - § 129 odst. 1 - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1 písm. a) - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1 písm. b) - 

Počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - § 129 odst. 3 9 

Počet vydaných povolení stavby - § 129 odst. 5 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby nebo 
nutných zabezpečovacích prací - § 135 - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 135 odst. 1 2 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 135 odst. 2 1 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 137 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení opatřit projektovou dokumentaci nebo jiné 
podklady (vyžadují-li to nezbytné úpravy) a poskytnutí zálohy stavebního příspěvku 
na jejich pořízení a o podmínkách jejího vyplacení - § 137 odst. 5 - 

Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí stavebního příspěvku - § 138 odst. 3 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení údržby stavby - § 139 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby - § 140 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 135 odst. 1 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 135 odst. 2 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 137 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 129 odst. 1 a) - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 129 odst. 1 b) - 

Počet vydaných rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - § 141 - 

Počet přijatých oznámení staveb posouzených autorizovaným inspektorem - § 117 - 

Počet výzev o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního - 
121 odst. 2 12 

Počet přestupkových řízení podle § 178 st. zákona/ z toho ukončeno 7/4 

Celkem 141 

 
Čtyři řízení byla ukončena pravomocným rozhodnutím s uloženými pokutami v celkové výši 
73.000 Kč.  
 
V roce 2019 bylo vydáno celkem 48 úkonů podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů („správní řád“): 
 

Počet vydaných usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost - § 12 4 

Počet vydaných usnesení (vedoucího SÚ), jímž se rozhoduje o námitce podjatosti 
úřední osoby - § 14 odst. 2 - 

Počet vydaných usnesení o odložení věci - § 43 odst. 1 12 

Počet vydaných usnesení o přerušení věci - § 64 odst. 1 (pro § 45/2) 4 

Počet vydaných usnesení o zastavení řízení o žádosti - § 66 odst. 1 23 

Počet vydaných usnesení o zastavení řízení vedeného z moci úřední - § 66 odst. 2 - 

Počet odvolání předaných odvolacímu správnímu orgánu - § 88 odst. 1 4 
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Počet vydaných rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení - § 88 odst. 2 - 

Počet vydaných rozhodnutí v přezkumném řízení § 95 odst. 2 - 

Počet vydaných rozhodnutí o obnově řízení na žádost - § 100 odst. 1 - 

Počet vydaných rozhodnutí o obnově řízení z moci úřední - § 100 odst. 3 - 

Počet vydaných nových rozhodnutí - § 101 - 

Počet vydaných usnesení o zastavení řízení - § 102 odst. 4 - 

Počet vydaných exekučních výzev - § 109 - 

Počet vydaných exekučních příkazů - § 111 - 

Počet vydaných a dosud neprovedených exekučních příkazů - § 111 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků - pouze pro výkony dle § 135 až § 137 stavebního 
zákona - 

Počet vydaných a dosud neprovedených exekučních příkazů - § 111 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků - pouze pro výkony dle § 129 odst. 1 a) a b) 
stavebního zákona - 

Počet provedených exekucí - § 112 písm. a) - 

Počet provedených exekucí - § 112 písm. a) – pouze pro výkony dle § 135 až § 137 
stavebního zákona - 

Počet vydaných usnesení o zastavení exekuce - § 115 - 

Počet vydaných rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit exekuční náklady - § 116 - 

Počet exekucí provedených soudem nebo soudním exekutorem na žádost - § 105 
odst. 2 - 

Počet usnesení o sloučení řízení § 140  1 

Počet vydaných rozhodnutí o právním vztahu - § 142 odst. 1 - 

Počet vydaných usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení - § 156 odst. 2 - 

Počet vyrozumění o vyřízení stížnosti - § 175 odst. 5 - 

Počet záznamů do spisu o přijatém nezbytném opatření k nápravě - § 175 odst. 6 - 

Celkem 48 

 
Úkony nadřízeného správního orgánu vůči stavebnímu úřadu podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů - uvádí se počet úkonů za rok 2019: 
 

Počet obdržených příkazů - § 80 odst. 4 písm. a) - 

Počet obdržených usnesení převzít věci a rozhodnout namísto nečinného správního 
orgánu - § 80 odst. 4 písm. b) - 

Počet obdržených usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí - § 
80 odst. 4 písm. d) - 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. a) - 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. b) 1 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. c) 1 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 5 - 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 92 odst. 1 - 

Počet obdržených rozhodnutí v přezkumném řízení - § 97 odst. 3 (ve spojení s § 98) - 

Celkem 2 

 
Soulad s obecnými požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.) 
 
Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení požadavků 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., nebo nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy - 

Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení požadavků 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., nebo nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy - 

Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení požadavků 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. - 

Celkem 0 
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů: 
 

Počet žádostí o informace - § 13 2 

 
Úkony podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Počet stavebních objektů, o nichž byly vloženy identifikační údaje do systému 
územní identifikace (ISÚI) 71 

 
V souvislosti s touto agendou je nutno přičíst dalších 52 záznamů stavebních objektů 
v souvislosti s doplňováním pro Český statistický úřad pro SLDB 2021. 
 
Mimo činnost stavebního úřadu, která podléhá dotazníkovému šetření Ministerstva pro místní 
rozvoj, bylo v souvislosti s agendou odboru VaŽP provedeno 1.042 úkonů, uvedených v tabulce: 
 

Počet vydaných souhlasů a vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona 2 

Počet vyřízených žádostí o nahlížení do spisů/pořízení kopií 60 

Počet sdělení a souhlasů s dělením nebo scelováním pozemků dle § 82 odst. 3 
stavebního zákona 15 

Počty uzavřených spisů z minulých období/ z toho uloženo do spisovny  733/362 

Zpracování výkazu ČSÚ 12 

Ostatní (sdělení, vyjádření, osvědčení, doložky NPM, NPÚ) 159 

Počet kontrolních prohlídek staveb 52 

Počet závazných stanovisek dle § 94j 
- 
 

Počet kolaudací dle zákona č. 50/1976 Sb. („starý“ stavební zákon) - 

Počet přidělených č.p. a č.ev. za město 4 

Počty kontrol – součinnost - pomoc v hmotné nouzi 1 

Počet zamítnutí rozhodnutí dle § 92 odst. 2 stavebního zákona 1 

Počet usnesení dle § 156 odst. 1 správního řádu 3 

Celkem 1.042 

Správní poplatky na úseku stavebního řádu a na úseku silničního správního řádu: 
Za rok 2019 bylo uloženo celkem 122 správních poplatků v celkové výši 218.250 Kč.  
 
Silniční správní úřad 
V roce 2019 bylo vydáno celkem 39 rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích: 
 

Dodatečné povolení ke ZUMK - § 36 odst. 3 6 

Povolení připojení sousední nemovitosti na MK - § 10 odst. 4 písm. b) 3 

Povolení ZUMK – umístění inž. sítí do MK - § 25 odst. 6 písm. d) 6 

Povolení ZUMK – stavební práce - § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. 5 

Povolení ZUMK – stavební práce - § 25 odst. 6 písm. c) bod 4.  16 

Závazné stanovisko dle § 10 odst. 5 1 

Rozhodnutí o zařazení komunikací do kat. MK dle § 3 odst. 1 0 

Autovrak – odstranění - § 19c odst. 1 písm. a) 1 

Ohledání vozidla (vraku) -  § 19c odst. 3)  1 

Celkem 39 

 

Byly řešeny dílčí úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě na veřejných 
účelových komunikacích a místních komunikacích.  
 

Životní prostředí 
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Ochrana přírody – pověřený správní orgán dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Rozhodnutí - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 18 

Závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 1 

Celkem 19 

 
Péče o zvířectvo 

• Umístění odchycených psů do kotců na TS VRBNO: celkem 4 psi, z toho všichni byli 
vráceni majiteli a do útulku ve Slezských Pavlovicích nebyl umístěn žádný pes. 

• V průběhu roku byly pravidelně doplňovány plastové sáčky na psí exkrementy do 
plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb chovatelů psů 
byly vydávány přímo na odboru. 
 

Odpadové hospodářství 

• V roce 2019 byl firmou FITE a.s., IČ: 47674938 zpracován návrh plánu odpadového 
hospodářství města a zaslán na KÚ ke schválení, firma pracuje na připomínkách ze 
strany KÚ. 

• V roce 2019 byla firmou FITE a.s., IČ: 47674938 zpracována Studie optimalizace 
nakládání s odpady ve Vrbně pod Pradědem, na níž získalo město dotaci z MSK.  

• V termínu do 15. 2. 2019 odeslání výkazu o odpadech za město Vrbno pod Pradědem 
bylo odesláno hlášení do systému ISPOP, ČSÚ prostřednictvím elektronického podání na 
„danteweb“ a dále společnosti EKO-KOM. 

• V září roku 2019 odbor výstavby a životního prostředí zahájil v rámci svých kompetencí 
kontroly týkající se plnění povinností podnikatelských subjektů vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V roce 2019 bylo celkem 
provedeno 11 kontrol u fyzických osob oprávněných k podnikání. 

 
 
 

3.5. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Personální zajištění požární ochrany 

Profesionální hasič města 0,5 

Celkem 0,5 

 

 
 
Činnost jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem za rok 2019 
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V jednotce SDH města Vrbna pod Pradědem působí celkem 25 členů. Všech 25 členů musí 
každoročně projít řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou 
prohlídkou praktického a mnohdy odborného lékaře.  
Členové výjezdové jednotky hasičů se věnují široké škále prací. Hlavními činnostmi jsou zásahy 
a výcviky, ale také činnost sportovní.  
Školení jsou zaměřena jak na teoretickou část, tak i na praktickou činnost. Jedná se o školení 
kapitol bojového řádu jednotek PO, dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické přípravy, 
zásahů u dopravních nehod, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku věnují 
hasiči neméně hodin, kde se snaží převést teoretické znalosti do praxe.  
Během roku prošli dva členové specializačním výcvikem v Jánských Koupelích na práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Čtyři strojníci se účastnili kurzu bezpečné jízdy v Ostravě na 
Librosu, který byl finančně podpořen v rámci česko-polského projektu. Jeden člen se účastnil IMZ 
v Nošovicích ve společnosti Hyundai, kde měli hasiči během dne možnost vyzkoušet možné 
způsoby prací při dopravních nehodách.  
Zcela zásadní činností, které se také řadí mezi formu školení nebo výcviku, jsou i soutěže ve 
vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Nejprve se členové naší jednotky zúčastnili krajského 
kola ve Frýdku – Místku, kde zastupovali náš okres a obhájili prvenství z loňského roku. Proto se 
opět stali mistry MSK. Tímto umístěním zároveň jednotka z Vrbna postoupila na MČR ve 
vyprošťování, které se koná jednou za dva roky a bylo v Olomouci. Na této soutěži se hasiči 
z Vrbna p. P. umístili na krásném pátém místě. Družstvo bylo ve složení: Lubomír Kováčik, 
Ladislav Jelínek ml., Jiří Kubis a Pavel Holý. 
Začátkem roku proběhlo prověřovací cvičení na záchranu osoby, která se propadla ledem na 
rybnících. O tomto cvičení členové nevěděli a lze konstatovat, že byl zásah reálný a hlavně velmi 
dobře a rychle provedený. Při pomoci tonoucím pak jde o každou vteřinu a správný nácvik 
záchranářů je pro úspěch zásadní.  
Mezi ostatní činnost výjezdové jednotky hasičů je třeba zařadit i Den požární bezpečnosti, který 
je plánován vždy na pátek 13. Tento den hasiči spolu s Policií ČR projíždějí místní komunikace a 
zjišťují stav, jejich průjezdnost a dostupnost k místům pro složky IZS důležitým.  
Činností, která je neméně důležitá, je očista a údržba techniky, věcných prostředků, objektu 
hasičské zbrojnice. Tato činnost probíhá během celého roku ve stanovených dnech i mimo tyto 
dny.  
Jednotka SDH Vrbno pod Pradědem disponuje potřebným vozovým parkem. Jedná se o vozidla 
CAS 24 Tatra 815-terno, CAS32 Tatra 815, CAS Praga V3S, Požární plošina – T815 PVP-27, DA 
VW Crafter a TA Mitsubishi L200. V roce 2019 jsme bezúplatným převodem získali zmíněný 
terénní automobil od HZS MSK, který sloužil pro účely řídících důstojníků ÚO Nový Jičín. Jedná 
se o velmi vhodný vůz do horského prostředí, který byl vyměněn za Škodu Fabii, ta dále slouží 
kolegům z Horního Benešova. Vozidlo bylo postupem roku dovybaveno potřebným materiálem 
na technické zásahy a v roce 2020 již bude plně zařazeno do systému výjezdů na drobné 
technické zásahy tipu likvidace obtížného hmyzu, otevírání uzavřených prostor apod. 
Historická CAS16 Praga V3S prochází rekonstrukcí, kterou provádí hasiči jak svépomocí, tak za 
pomocí příspěvků zejména města. Vzhledem k tomu, že opravy tohoto vozidla jsou velmi 
nákladné, bude probíhat další fáze i v roce 2020. Zatím se podařilo celé vozidlo odstrojit, již je 
vyrobená kompletní nová nádrž na vodu včetně příslušenství a nástřiku, kterou zhotovila firma 
Kamenský s.r.o., a motor je po kompletní renovaci, která proběhla nedaleko Plzně.  
Asi nejdůležitější investicí do dalších let je pro jednotku obměna „prvovýjezdového“ vozidla CAS 
24 Terno. Po domluvě s vedením města zpracujeme žádost o dotaci z Ministerstva vnitra a MSK. 
Podle výsledku této dotace se může dále postupovat. Vzhledem k četnosti výjezdů a začínající 
poruchovosti je tato cesta nejrozumnějším řešením.  
V roce 2020 bude jednotka vybavena novou zásahovou čtyřkolkou resp. šestikolkou, která je 
určená zejména do nepřístupného prostředí k řešení lesních požárů, dopravy zraněných osob 
z horského terénu, dopravy zdravotníků do těchto míst apod. Na nákup této techniky přispělo 
Město Vrbno p. P. částkou 400 tis. Kč a Moravskoslezský kraj 200 tis. Kč. 
Hlavním posláním činnosti jednotky je pomoc občanům v nouzi. Všechna cvičení či prověřování 
akceschopnosti mají jediný úkol, a to připravit členy jednotky co nejlépe na reálné zásahy. 
V roce 2019 hasiči vyjížděli k 161 mimořádným událostem, z čehož bylo 17 požárů, 16 
dopravních nehod, 113 technických pomocí všech tipů (otevírání uzavřených prostor, odstranění 
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popadaných stromů, LOH aj.), 2 únikům plynu, 9 jiným událostem, jako jsou asistence při 
kulturních událostech či záchrana osob z výšky nebo hloubky, a 4 planým poplachům. Všechny 
zásahy zde popisovat nelze, sumář provádí členové pravidelně každý pátek, kdy se schází 
k předání služby v budově hasičské zbrojnice.  
Dále je uveden výběr zásadních zásahů v roce 2019. V březnu zasáhl naše území silný vítr a 
jednotka to pocítila velmi značně. Během téměř 48 hodin bez přestávky zasahovali hasiči na 
území našeho města i mimo něj zejména na odstranění popadaných stromů, kterých byly 
desítky, ale také poškozené střešní krytiny na rodinných domech apod. Dalšími výraznými 
zásahy tohoto roku byly pády dvou kluzáků, tedy bezmotorových letadel. Bohužel při obou 
případech nebylo možno pilotům nijak pomoci.  
Hasiči se během roku potýkají s těmito neveselými událostmi, ale také prožili veselé okamžiky. 
Zejména při tom, když se naše jednotka probojovala do finále celorepublikové soutěže ankety 
dobrovolní hasiči roku, kde jsme obsadili krásné třetí místo v oblasti sever Moravy a také vyhráli 
hodnotné ceny a finance. Za tuto výhru si naši členové pořídili zásahové svítilny na přilby a také 
byli obdarováni výjezdovým tabletem, který využívají ve vozidle se systémem GINA jako jediní 
v MSK.  

 
Stav techniky požární ochrany 
 

Technika typ Počet Rok výroby Stav Poznámka 

CAS 24 T815-2  1 2004 dobrý  

CAS 32 T815  1 1989 dobrý  

CAS 16 Praga V 3 S  1 1960 dobrý Probíhá rekonstrukce 

PVP 27 T 815  1 1990 výborný Rekonstrukce 2018 

DA VW Crafter  1 2010 dobrý  

 
TA Mitsubishi L200  1 2009 dobrý  

Jiné     typ. 

 
přívěsný vozík  2 2007, 2015 výborný Majetek SDH 

PS 8 – 12  3 1955,1967, 1997 dobrý   

motorová pila Husqvarna   2002, 2007, 2015 dobrý 
H 372 XP, H 365, H 
353 

plov. čerpadlo Niagara  1 2010 výborný   

kalové čerpadlo  2 2003, 2006 dobrý WT 40 Honda 

hydr. vypr. zařízení  2 2014   výborný Holmatro 

elektrocentrála  2 1997, 2010 dobrý EC 6000, KIPOR 

přetlakový ventilátor PAPIN  1 2003 dobrý 500/99 

raft GUMOTEX  1 2005 dobrý BYBOAT 300M 

dýchací přístroje Draeger 10 2004,2006,2010 dobrý Draeger PA 90+ 

 
 
Členové jednotky SDH Vrbno pod Pradědem 2019 
 

Název jednotky JSDHO Vrbno pod Pradědem 

Evidenční číslo jednotky 811144 

Kategorie jednotky JPO II/2 

Funkce Příjmení, jméno, titul 
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velitel jednotky Bc. Ondřej Chalupa  

velitel družstva Igor Soporský  

velitel družstva Zdeněk Fňukal  

velitel družstva Lubomír Kováčik  

velitel družstva Ladislav Jelínek  

velitel družstva Pavel Jelínek  

velitel družstva Jan Novotný ml. 

velitel družstva Ladislav Jelínek ml. 

strojník Martin Zabloudil  

strojník Květoslav Zbořil  

strojník Josef Lazur  

strojník Martin Zabloudil ml. 

strojník Petr Halamík 

strojník Pavel Holý 

hasič Luděk Albrecht 

hasič František Mikula  

hasič Martin Holko  

hasič 
Martin Beránek  

hasič 
Jiří Kubis  

hasič 
Lukáš Řezníček  

hasič 
Michael Petrov 

hasič Zdeněk Petruš  

hasič Jan Urban  

hasič Tomáš Klaus  

hasič Igor Soporský ml. 

 
Zásahy v roce 2019 
V tomto roce zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 161 mimořádných událostí. 
 

106
119

96
78

130

93

131
118

161

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Porovnání zásahů

 
 

3.6. IT, SPRÁVA INTERNETU MĚSTA 

Personální zajištění správy IT 
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IT, správa internetu města 1 

Celkem 1 

 
Činnost IT a správy sítě  
 
Na úseku IT byly v uplynulém roce zajišťovány běžné provozní záležitosti. V rámci zajištění 
provozu a modernizace byly pro potřeby úředníků pořízeny stolní počítače (5 kusů). Nákup 
zařízení byl realizován na základě veřejné zakázky malého rozsahu, kdy byla z pohledu nejlepší 
cenové nabídky vybrána firma Scenario z Ostravy.  
 
V případě kamerového systému došlo k převedení části kamer do nového optického vedení a 
některé kamery byly nahrazeny za nové modely.  
 

3.7. POHŘEBNICTVÍ 

Personální zajištění správy v pohřebnictví 

Pohřebnictví 1 

Celkem 1 

 

 
 
Činnost v pohřebnictví (obřadní síň, kolumbárium, hřbitov) 
 
Hřbitov: 
Na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem se za uplynulé období roku 2019 udělala řada 
oprav a změn. V suterénu smuteční síně se nachází kancelář – zajišťuje objednávky smutečních 
rozloučení a správa hřbitova. Správa pohřebiště mimo jiné také pomáhá občanům při zakládání 
hrobových míst, sepsání nájemních smluv, výběru kamenických firem, likvidací hrobových míst, 
exhumací, atd.  
Údržbou prošly komunikace, vysazovaly se okrasné květiny, prováděla se údržba zeleně, stromů 
a zakrácení živého plotu. V měsíci říjnu se kácely nevzhledné tři túje a jeden smrk.  
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Provedla se sonda druhého odběrného místa na vydatnost vody pro připravovanou instalaci dvou 
kašen pro odběr vody se stojany na konve. Kontrolou se zjistilo, že voda v horní části hřbitova 
nemá potřebný tlak, aby vytlačila požadované množství vody. Z tohoto důvodu bude v roce 2020 
vodovodní řad posílen o tlakové čerpadlo a zároveň se zde namontuje i vodoměr a stojan na 
konve. Bylo nutností i z estetického cítění zde vybudovat u každé kašny klidovou zónu – místo 
k sezení s lavičkou.  

 
Za rok 2019 bylo provedeno na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem šest sečí trávy a další 
dvě seče jsme provedli na hřbitově v Mnichově. Stále je doplňována nová databáze hrobových 
míst s fotodokumentací. Přeměřují se jednotlivá hrobová místa a tvoří se nová mapa. Hřbitov je 
monitorován kamerou pro jeho lepší ostrahu před vandalismem a namátkově sem docházejí 
hlídky Policie ČR i asistenti prevence kriminality.  

 
Největší snahu jsme v roce 2019 vložili do stavby kolumbária. Toto kolumbárium bylo v září roku 
2019 zkolaudováno a dne 4. října 2019 slavnostně otevřeno za účasti významných hostů i 
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veřejnosti. V kolumbáriu se nachází 93 schránek na urny. Do 31.prosince 2019 bylo obsazeno-
pronajato 51 kolumbárních schránek.  

  
V kolumbáriu byly namontovány i reproduktory pro možnost volby smutečního rozloučení, 
případné prezentace, např. při dni otevřených dveří atd. V roce 2019 proběhly dva smuteční 
obřady s následným uložením urny do pronajaté schránky – další forma nové služby pro občany 
Vrbna pod Pradědem. V kanceláři správy hřbitova je možno sepsat nájemní smlouvu na hrobová 
místa a kolumbární schránku. Dále v kolumbáriu zařizujeme veškerý servis – nápis na desku, 
manipulaci s ostatky, úklid atd. Kolumbárium a sociální zařízení se řídí režimem provozní doby 
hřbitova a po uplynutí provozních hodin se kolumbárium uzamkne a zakóduje.  

  
 
Od 1. ledna 2017, kdy byla správa pohřebiště a hřbitov převedeny na Město, provedla správa 
pohřebiště evidenci a zapsání dat do SW (Ginis) u cca 769 karet. U těchto hrobových míst 
provádíme měření hrobu, fotodokumentaci, zakreslení do nové mapy atd. Každoročně 
připravujeme hřbitov i na svátek zesnulých, kde se nám podařilo dle názorů nájemců hrobových 
míst i návštěvníků hřbitova změnit k lepšímu stav a údržbu hřbitova. 
Na místním hřbitově se nachází cca 820 hrobových míst (evidence-karty) a cca 150 míst, které 
jsou neevidovány. U těchto hrobových míst (opuštěných, atd.) musíme postupovat obdobně jako 
u hrobů s evidencí a provést zaevidování (focení, měření, pátrání po majiteli náhrobku, atd.). Vše 
má za cíl zvelebit místní hřbitov a pokračovat v započaté práci, kdy správa pohřebiště přešla pod 
Město.  Na místním hřbitově se nacházejí hrobová místa, urnové hroby, hrobky. Provádíme zde 
na přání rodiny také vsypy a rozptyly. V listopadu firma UNIGEO provedla na místním hřbitově 
vrty – geologický průzkum. Tento průzkum a výstupní dokumentace bude sloužit pro vypracování 
nového Řádu pohřebiště. Tento Řád musí být schválen podle zákona do 30. 8. 2020. 
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V roce 2019 byla správě pohřebiště přidána další nemalá agenda, a to válečné hroby, pietní 
místa a významné hroby. Tato agenda bude do budoucna významně rozšířena o řadu dalších 
náhrobků a pietních míst. Do budoucna se chceme usilovně věnovat významným hrobům, 
válečným hrobům a likvidaci opuštěných hrobů (rozpadlých, nevzhledných hrobů, atd.). 
V červenci 2019 byla v SW GINIS vytvořena nová databáze významných a válečných hrobů. 
Navázali jsme také kontakt s kameníky a dohodli si podmínky a řád prací na hřbitově (opravy 
náhrobků, sekání písma, vybudování nových náhrobků, hlášení pohybu kamenické firmy správci 
pohřebiště atd.).  

 
Z důvodu otevření kolumbária a estetického vzhledu hřbitova jsme v září 2019 natřeli vstupní zeď 
hřbitova a márnici. V dalším období se budeme snažit opravit všechny obvodové zdi. 

   
 

Příjmy hlavní činnost  Částka/počet 

Pronájem hrobových míst 1-12/2019 172.822 Kč 

Kolumbárium (50 smluv x 2.500 Kč) 125.000 Kč  
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Celkem bez DPH (rok 2018 – 93.470 Kč) 297.822 Kč 

 

 
Obřadní síň: 
 
Služby v pohřebnictví jsou prezentovány na stránkách www.vrbnopp.cz/pohřebnictvi, kde lidé 
najdou  veškeré informace, které potřebují při zařizování posledních rozloučení, a další informace 
týkající se této oblasti. Koordinátor pohřebních činností dozoruje nad průběhem obřadu 
pohřebních ústavů. Připravuje objednávky (dle objednavatele - rodina, poh. služba, atd.), provádí 
obřady, případně rozloučení s urnou atd. 
Protože se jedná stále o novou službu, odhaduji, že nárůst smutečních rozloučení a nabízených 
služeb v pohřebnictví se bude zvyšovat. Od roku 2016, kdy se uvedla do provozu Smuteční síň, 
evidujeme každoroční nárůst o cca 10 smutečních rozloučení a desítky dotazů, jak postupovat při 
úmrtí atd.  

 
Pravidelně se účastníme školení a úzce spolupracujeme se SPvČR. Sdružení pohřebnictví 
propůjčuje Znak kvality, a proto každoročně zástupci představenstva jsou účastni dozorového 
auditu u pohřebních služeb, krematorii a správ hřbitovů. Na základě jejich doporučení (komise) 
se na Valné hromadě propůjčuje prověřené firmě Znak kvality v pohřebnictví. Účastníme se také 
veletrhů a jednání na MMR v Praze ohledně problematiky v pohřebnictví a možné novely zákona 
o pohřebnictví. Od března 2019 (volba SPvČR) se stal koordinátor členem představenstva 
Sdružení pohřebnictví v ČR. V září proběhlo jednání představenstva a regionálních zmocněnců 
z celé ČR právě ve Vrbně pod Pradědem (zviditelnění města). Koordinátor byl dále pověřen 
programem jednání. Jedním z bodů jednání byla prezentace Města Vrbna pod Pradědem, 
ukázka smuteční síně, kolumbária, hřbitova a SW – vedení evidence správy hřbitova. 

 
Každoročně pořádáme o svátku zesnulých dvoudenní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
s doprovodným programem. Pro návštěvníky jsme vždy připravili skromné občerstvení a 
předávaly se také drobné propagační materiály města Vrbna pod Pradědem. Návštěvníkům 
hřbitova i občanům zpřístupníme všechny prostory smuteční síně i kolumbária. V průběhu dvou 
dní zodpovíme také řadu dotazů z oblasti pohřebnictví (rekonstrukce smuteční síně, objednávky 
smutečních rozloučení, jejich ceny, stavba kolumbária, obnova nájemních smluv, kameníci, 

http://www.vrbnopp.cz/poh%C5%99ebnictvi
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rušení hrobových míst, atd.). Na den otevřených dveří se letos bylo rámcově podívat cca 300 
návštěvníků hřbitova z Vrbna pod Pradědem, ale i z jiných krajů ČR.  
 

 
 

Výnosy hospodářská činnost Částka/počet 

Prodej služeb - obřady, parte, služby, atd. 288.916,15 Kč 

Prodej doplňkového zboží 83.851,04 Kč 

Počet objednávek smutečního rozloučení za rok 2019  57 

    

Celkem bez DPH (rok 2018 – 142.401,36 Kč) 372.767,19 Kč 
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4. Přílohy 
 
4.1. Příloha č. 1 

 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, za rok 2019 
 

 
 

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

 

 
 

 

 

Výroční  zpráva  za  rok  2019 
 

O poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

a) počet podaných žádostí o informace/odmítnutí žádosti: 

 

5 / 0 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 

0 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

 

žádný rozsudek nebyl vynesen 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:  

 

0 

 

e) počet stížností podaných dle § 16a: 

počet stížností/důvod podání/popis vyřízení 

 

0 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

Zpracoval: 13. 1. 2020 

 

Ing. Miroslav Adámek 

tajemník MěÚ 

 

 
Ve Vrbně pod Pradědem 29. 4. 2020 
 
 
 
 
                              
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ 


