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1 UDÁLOSTI ROKU 2010
1.1 Svět
 Dubaj otevřela 4. ledna nejvyšší stavbu světa, jedná se o Dubajskou věž Burdž
Chalifa, která se tyčí do výšky 828 metrů a je 14krát vyšší než Petřín. Projekt přišel
na 20 miliard dolarů a jeho součástí je i největší nákupní středisko.
 Dne 12. ledna zasáhlo Haiti silné zemětřesení o síle 7,2 stupňů Richterovy škály.
Otřesy zpustošily dvoumiliónové hlavní město Port-au-Prince. Bez střechy nad hlavou
zůstalo přes 300 tisíc lidí. Haitský premiér Jean-Max Bellerive upřesnil počet obětí,
který vystoupal na 212 000 lidí. Toto zemětřesení se tak stalo nejtragičtější živelnou
katastrofou v dějinách obou Amerik a pátým nejtragičtějším v dějinách lidstva.
 Ve středu Číny byl otevřen nejdelší most na světě, Velký most Wej-che měří
79.732 metrů a je součástí železniční trati.
 V únoru se stal novým prezidentem Ukrajiny Viktor Janukovyč, předseda prorusky
orientované Strany Regionů. Před Julií Tymošenkovou měl náskok čtyři procenta.
 Dne 29. března se v ranní dopravní špičce otřásly stanice moskevského metra
Lubjanka a Park kultury. Odpálily se tam dvě sebevražedné atentátnice, zemřelo
40 lidí, více než stovka byla zraněná.
 Dne 8. dubna podepsali prezident USA Obama a Ruska Medveděv na Pražském hradě
smlouvu o omezení počtu strategických útočných zbraní, označovanou jako nový
START. Dohoda však doposud (pozn. leden 2011) nevstoupila v platnost, její
ratifikaci v americkém senátu brzdí republikáni.
 Dne 10. dubna zahynula při leteckém neštěstí poblíž ruského Smolenska polská vládní
elita. Všech 96 lidí na palubě, včetně prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky,
zemřelo při cestě na vzpomínkovou akci k 70. výročí kdyňského masakru. Mezi
cestujícími bylo také kompletní velení ozbrojených sil, šéf centrální banky i řada členů
parlamentu. Vládní Tupolev 154 přistával v husté mlze a poté, co zavadil o stromy,
se zřítil. Kolem zřícení letounu bylo mnoho nejasností a spekulací. V létě si poláci
zvolili nového prezidenta, stal se jim kandidát Občanské platformy Bronislaw
Komorowski.
 Islandská sopka Eyjafjallajökull výrazně zintenzívnila sopečnou činnost a způsobila
tak 14. dubna kolaps v letecké dopravě. Kvůli oblaku sopečného popela bylo
na několik dnů prakticky uzavřeno nebe nad Evropou. Podle Světové organizace
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cestovního ruchu přišel evropský turistický průmysl o 2,3 miliardy dolarů
(asi 45 miliard Kč).
 Spojené státy čelily největší ekologické katastrofě v novodobé historii. V Mexickém
zálivu vybuchla 20. dubna ropná plošina Deepwater Horizon, při neštěstí zemřelo
11 dělníků a z vrtu začala unikat ropa, která zdevastovala asi 650 km pobřeží
a způsobila škody větší než 50 miliard dolarů. Únik ropy BP zastavila 4. srpna;
betonová ucpávka byla dokončena 18. září.
 V dubnu se začala finanční situace Řecka velice silně zhoršovat. EU rozeběhla
jednání, jak zemi i eurozónu uchránit od dalšího propadu.
 V květnu zvítězila v britských parlamentních volbách opoziční Konzervativní strana
se ziskem 307 křesel z 650, koaliční vládu sestavili s Liberálními demokraty.
Premiérem se stal lídr konzervativců David Cameron.
 Parlamentní volby na Slovensku vyhrála v červnu s 35 % strana Směr-SDS Roberta
Fica. Poté, co se Ficovi nepodařilo vytvořit novou vládu, byla jejím sestavením
pověřena místopředsedkyně SDKÚ-DS Iveta Radičová a 8. července byla jmenována
premiérkou v čele pravicové koaliční vlády.
 Muslimské závoje zahalující celý obličej budou na veřejnosti zcela zakázány, rozhodl
francouzský parlament. A návrh 14. září schválili i senátoři. Francie se tak stala vůbec
první evropskou zemí, která zakázala muslimkám, aby na ulicích nosily burky
či nikáby.
 Příběh skupiny 33 horníků, kteří přežili v zasypaném chilském dole 70 dní, se stal
v červenci a srpnu ostře sledovaným po celém světě. Když došlo k explozi a havíři
zůstali uvězněni sedm set metrů pod zemí, nikdo jim nedával naděje. Oni však přežili
a po 17 dnech poslali na povrch vzkaz, že jsou v pořádku. Unikátní operace
San Lorenzo, která byla připravena k záchraně horníku, skončila po 70 dnech,
kdy záchranáři vytáhli posledního horníka – předáka a vůdčí osobnost.
 Dne 10. srpna prohlásila Světová zdravotnická organizace WHO pandemii prasečí
chřipky za ukončenou.
 Japonsko přišlo o pozici druhé největší ekonomiky světa za Spojenými státy, předčila
ho Čína.
 Ve dnech 4. – 8. října byly udělovány Nobelovy ceny. Prvním oceněným se stal
britský fyziolog Robert Edwards. Za svůj přínos v oblasti umělého oplodnění
a inovační postup v léčbě neplodnosti obdržel Nobelovu cenu za lékařství.
O den později komise Nobelova výboru v oboru fyziky ocenila ruské vědce Andreho
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Geima a Konstatntina Novosela za jejich výzkum s grafenem, formou uhlíku
podobnou grafitu. Ocenění za chemii získala trojice vědců, Američan Richard Heck
a Japonci Eiči Negiši a Aikira Suzuki, kteří pracovali na objevení nových způsobů
napojení atomů uhlíku v organických sloučeninách. Poslední byla udělována
Nobelova cena za mír, kterou získal i přes velké protesty, čínský disident Liou Siaopo. Nobelovu cenu za ekonomii dostali tři ekonomové Američan Peter A. Diamond,
dále T. Mortensen a britský profesor ekonomie A. Christopher Pissarides. Ocenění
obdrželi za analýzu pracovních trhů a nákladů na vyhledávání práce.

1.2 Česká Republika
 Česko mělo v roce 2009 nejhorší deficit za 17 let. Státní rozpočet skončil v roce 2009
s rekordním schodkem 192,2 miliardy korun, což je oproti roku 2008 výsledek horší
o 172,2 miliardy korun.
 Věznice v Česku opustilo v lednu přes 290 lidí, v platnost vešel nový trestný zákoník.
 Úsporný balíček úřednické vlády zvýšil například spotřební daň z benzinu, nafty,
cigaret i alkoholu. Přinesl snížení cen a úhrad za léky.
 Dne 17. února rozpustil Nejvyšší správní soud na návrh vlády krajně pravicovou
Dělnickou stranu. Stalo se tak v historii České republiky poprvé.
 Britský princ Charles a jeho choť Camilla navštívili 20. března Česko. Následovník
trůnu si zajel prohlédnout i ekologickou vesnici.
 Šéf ODS Mirek Topolánek odstoupil 25. března z volební kandidátky. Spolustraníci
ho poté donutili odejít i z čela strany. V dubnu pak výkonná rada pověřila řízením
ODS nového volebního lídra Petra Nečase.
 V Praze 6 se 6. července propadl rozestavěný tunel Blanka. V závalu zůstal několik
hodin bagrista i se strojem. Báňský úřad později udělil Metrostavu pokutu jeden
milion korun.
 Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek představil 19. srpna úpravy platů
státních zaměstnanců. Ty se mají od roku 2011 snížit o deset procent.
 Dne 15. září spustily lékařské odbory naplno kampaň „Děkujeme, odcházíme“.
Postupně se připojilo na 4000 nemocničních lékařů, kteří jsou nespokojeni se svými
platy. Někteří z nich začali na konci listopadu podepisovat výpovědi.
 Řidiči mohli poprvé 20. září vyrazit na nový úsek pražského okruhu, který propojil
dálnice D5 a D1. Stál skoro 20 miliard korun.
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 Dne 14. října si studenti na 1225 středních školách v generálce vyzkoušeli státní
maturity, které se poprvé uskuteční na jaře 2011. Zhruba třetina studentů
v ní neuspěla.
 Voliči v podzimních komunálních volbách rozhodli o novém složení radnic. Vyhráli
nezávislí a ODS. Ta poprvé výrazně ztratila ve velkých městech a v Praze, kde vyhrála
TOP 09. Po senátních volbách pak poprvé horní komoru parlamentu ovládla ČSSD.
(Pozn. kronikáře - o průběhu a výsledcích voleb v našem městě viz samostatná
kapitola 3.1)
 Koalice protlačila v listopadu úsporné zákony ve stavu legislativní nouze.
Omezí například vyplácení porodného, změní odměňování státních zaměstnanců,
zavádějí tzv. povodňovou daň či zdaňují státní podporu ke stavebnímu spoření.
 Náměstek ministra financí Martin Barták (ODS) byl 12. listopadu nařčen z korupce.
Bývalý velvyslanec USA Cabaniss řekl, že v únoru 2008 po něm chtěl Barták miliony
dolarů za to, aby automobilka Tatra neměla problémy s armádní zakázkou.
 Dne 21. prosince rezignoval místopředseda ODS Pavel Drobil na funkci ministra kvůli
údajné korupci na Státním fondu životního prostředí. Bývalý šéf fondu Libor
Michálek pořídil nahrávky, na kterých se Drobilův poradce Knetig snaží zajistit peníze
z fondu na financování ODS. Kauza vyvolala hlasování o nedůvěře vlády, kabinet
pokus o odvolání ustál.

1.3 Volby
 V pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00
do 14.00 hodin se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Volební účast byla 62,60%, voliči řádně zamíchali politickou situaci
v České Republice. Po sečtení všech hlasů vyhrála s velmi malým náskokem ČSSD1
(22,08 %), druhá byla ODS2 (20,22%), třetí příčku obsadila nová strana TOP 093
(16,7 %), čtvrtá byla KSČM4 (11,27 %) a pátou stranou, která se do Poslanecké
sněmovny s 10,88% hlasy dostala, byla VV5.

1

ČSSD = Česká strana sociálně demokratická.
ODS = Občanská demokratická strana.
3
TOP 09 = pravicová politická strana, jejíž název je složen z počátečních písmen slov Tradice, Odpovědnost,
Prosperita a číslovky 09, která označuje rok jejího vzniku.
4
KSČM = Komunistická strana Čech a Moravy
5
VV = Věci Veřejné
2

7

Do sněmovny se oprati volbám v roce 2006 nedostala KDU-ČSL6 (4,39 %) a SZ7
(2,44 %).

ČSSD vyhrála v 9 okresech, ve 4 okresech zvítězila ODS a zároveň poprvé prohrála
v Praze, ve které získala nejvíce hlasů TOP 09.

6
7

KDU-ČSL = Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
SZ = Strana zelených

8

 Příloha 1: kompletní výsledky voleb do Poslanecké sněmovny květen 2010 v ČR +
Příloha 2: Kompletní výsledky v Moravskoslezském kraji.

Po volbách odstoupili ze své funkce předsedy stran Jiří Paroubek (ČSSD), Cyril
Svoboda (KDU-ČSL), Miloš Zeman (SPOZ) a Ondřej Liška (SZ). Po ohlášení
odchodu Jiřího Paroubka vedl všechna důležitá povolební jednání za ČSSD
místopředseda Bohuslav Sobotka. Ivan Langer vstupoval do voleb v Olomouci jako
jednička ODS, nakonec se do sněmovny nedostal díky kroužkové metodě,
více preferenčních hlasů získal i poslední na kandidátce Miloslav Dvorský. Králem
letošních voleb se stal Karel Schwarzenberg z TOP 09. V zahraničním tisku
se o těchto volbách psalo, jako o masakru, ve kterém byly potrestané velké strany.
Složení sněmovny: ČSSD - 56, ODS - 53, TOP 09 - 41, KSČM - 26, VV - 24 míst.
(Poznámka k jednotlivým zkratkám: ČSSD – Česká strana sociálně demokratická;
ODS – Občanská demokratická strana; KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy;
VV – Věci veřejné; KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie - Československá
strana lidová; SZ – Strana zelených, SPOZ – Strana práv občanů ZEMANOVCI).
(Zdroj: http://volby.ihned.cz/; ČT 24)
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 Prezident Klaus pověřil 4. června lídra ODS Petra Nečase jednáním o sestavení
většinové vlády ODS, TOP 09 a Věci veřejných. Čtrnáct dní na to Kongres ODS
zvolil Nečase novým předsedou strany a na konci měsíce se stal premiérem.
 Šéfové stran podepsali 12. července koaliční smlouvu „vlády rozpočtové
odpovědnosti“ a den na to prezident Klaus jmenoval kabinet.
 Dne 13. července 2010, necelých sedm týdnu po volbách, jmenoval prezident Václav
Klaus nový kabinet Petra Nečase, které sestavily ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Vláda,
která chystá velké reformy ve školství, zdravotnictví a chce seškrtat výdaje státu, hned
začala úřadovat. Nečas po prvním jednání vlády řekl, že hlasování o důvěře bude 10.
srpna. Příloha 3: tabulka ministrů nové vlády.
 Volby do Senátu proběhly v pátek 17. a v sobotu 18. října 2010, celkem byly
dvoukolové. Účast v prvním kole byla 44.59 %, do druhého kole za Bruntál postoupil
Jiří

Žák

(senátor

PČR,

ODS)

s 4775

hlasy a

Jaroslav

Palas

(hejtman

Moravskoslezského kraje, ČSSD) s 11062 hlasy. V druhém kole senátních voleb byla
účast 24.64 %, za Bruntál vyhrál Jaroslav Palas s 12013 hlasy.
 Celorepublikově vyhrála s velkou převahou ČSSD, která získala v senátu 41 křesel,
druhá ODS získala 25 křesel, třetí KDU-ČSL 5 míst, ostatní křesla obsadily menší
strany.

1.4 Sport
 Český závodník Zdeněk Štybar se stal v Táboře mistrem světa v cyklokrosu.
 Rychlobruslařka Martina Sábliková se stala historicky nejúspěšnější českou
olympioničkou na XXI. zimních olympijských hrách v kanadském Vancouveru, když
získala 2 zlaté (na tratích 5km a 3km) a 1 bronzovou medaili (1,5km).
 Další úspěchy českých sportovců na olympiádě ve Vancouvru: bronzové medaile
získal běžec Lukáš Bauer (15km volně), mužská štafeta (4x10km - Jakš, Bauer, Magál
a Koukal) a Šárka Záhrobská (alpské lyžování - slalom). Čeští hokejisté prohráli
ve čtvrt finále s Finy.
 Čeští hokejisté vyhráli hokejové Mistrovství Světa. Ve finále porazili vysoce
favorizované Rusy a přivezli pohár po pěti letech opět do Prahy.
 Nejdelším tenisovým zápasem historie se stalo utkání mezi Johnem Isnerem
a Nicolasem Mahutem, které se hrálo přes 11 hodin a skončilo výsledkem 70:68
v pátém setu.
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 Po 32 letech se ve finále Wimbledonu objevil český tenista Tomáš Berdych, bohužel
ale nestačil v boji o pohár na Španěla Rafaela Nadala.
 Oštěpařka

Barbora

Špotáková

se

stala

první

vítězkou

Diamantové

ligy

ve své disciplíně.
 Reprezentace fotbalové EURO 2012 podlehla v Olomouci v prvním utkání slabé Litvě
0:1. V dalších zápasech se podařilo neúspěch částečně napravit, když porazila Skoty
(1:0) a Lichtenštejnce (2:0).
 Legendární žokej Josef Váňa v 58 letech znovu vyhrál Velkou pardubickou.
 Ondřej Synek se stal na novozélandském jezeře Karapiro historicky prvním Čechem,
který vyhrál mistrovství světa ve veslování v olympijské disciplíně. Synek navíc
zvítězil ve všech závodech Světového poháru i mistrovství Evropy.
 Karel Abraham se rozloučil s motocyklovou kategorií Moto2 stylově. V posledním
závodě sezony ve Valencii jako historicky třetí Čech vyhrál a může se těšit na příští
ročník, kdy jako vůbec první závodník své země okusí nejpopulárnější MotoGP.
 Čeští florbalisté získali historicky druhou medaili na mistrovství světa, když porazili
Švýcary.

1.5 Kultura
 Za knihu Moje šílené století převzal Cenu Karla Čapka udělovanou českým PEN
klubem spisovatel Ivan Klíma.
 Českého lva za nejlepší film obdržel Protektor, kromě tohoto ocenění si odnesl ještě
pět dalších.
 Režisérka filmu Smrt čeká všude Kathryn Bigelowová se stala první ženou, která
získala Oscara za režii.
 Knihou roku v soutěži Magnesia Litera se stal soubor próz Zmizet Petry Soukupové.
 Ministr kultury odvolal 7. května ředitele České filharmonie Vladimíra Darjanina,
kterého později nahradil Václav Kasík, který sám rezignoval koncem srpna.
 Hlavní cenu v Karlových Varech vyhrál film Moskytiéra. Film o narušených vztazích
uvnitř dobře situované rodiny v hlavní roli s Geraldine Chaplinovou natočil režisér
Augustí Vila.
 Do Prahy přijel koncertovat Sting a přivezl si s sebou Royal Philharmonic Concert
Orchestra. Vystoupil 22. září ve vyprodané O2 aréně.
 Vargas Llosa získal Nobelovu cenu za literaturu. Stal se tak prvním jihoamerickým
laureátem Nobelovy ceny za literaturu od roku 1982.
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2 OBYVATELSTVO
2.1 Statistika obyvatelstva
K 31. 12. 2009 mělo Vrbno pod Pradědem 5 761 obyvatel. Klesající trend pokračoval
i v roce 2010, k 31. 12. žilo ve Vrbně 5 676 obyvatel, což je o 85 občanů méně než na počátku
roku (zdroj Výroční zpráva MěÚ Vrbno).
Rok 2009
Rok 2010

Stav 1.1
5805
5761

Části Vrbna p. Prad.
Vrbno pod Pradědem
Mnichov
Železná
Vidli
Bílý Potok

Narození
56
42

Zemřelí
57
64

Přistěhovalí
60
55

Vystěhovalí
103
121

Stav k 31. 12. 2009
4545
749
434
21
15

Stav 31.12
5761
5676

Stav k 31. 12. 2010
4538
752
437
21
13

Dle Českého statistického úřadu, byl pohyb obyvatelstva v letech 2009 a 2010
následující:
Rok 2009
Rok 2010

Stav 1.1
5781
5740

Narození
59
43

Zemřelí
57
67

Přistěhovalí
62
54

Vystěhovalí
105
123

Stav 31.12
5740
5647

Počet uzavřených manželství v našem matričním obvodě:
Vrbno pod Pradědem
Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice
Široká Niva
Celkem

Rok 2009
16
10
0
0
0
26

Rok 2010
13
14
0
2
0
29

Vítání občánků:
Rok 2009
47 dětí
Fotodokumentace 1

Rok 2010
47 dětí
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Počet žádostí o výpis Czech Point:
2009

2010

Výpis z rejstříku trestů

168

174

Výpis z katastru nemovitostí

185

147

Výpis z obchodního rejstříku

39

43

Výpis z živnostenského rejstříku

3

7

Bodové hodnocení řidičů

15

4

Konverze

53

Celkem

410

428

Vybráno celkem

25.200,- Kč

28.580,- Kč

2.2 Činnost na úseku přestupků
MěÚ Vrbno pod Pradědem projednávalo přestupky pro obce Karlova Studánka,
Ludvíkov a Karlovice na základě veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena na dobu
určitou, a to do 31. 12. 2011.
Celkový počet řešených přestupků v roce 2010 byl 208, z roku 2009 přecházelo
7 případů.
Celkem přestupků
Příkazní řízení
Blokově vyřízeno
Projednáno bez uložení opatření
Správní řízení celkem

Rok 2009
182
40
6
7
48

Rok 2010
208
31
85
16
93

V roce 2010 bylo celkem přijato 14 stížností. Stížnosti směřovaly proti konkrétním
občanům, proti městu, atd. Předmětem stížností bylo zejména na úseku VaŽP, a to provádění
nepovolených prací, na provedení kanalizačních přípojek, na odvádění dešťových vod,
stížnost na ořez větví, stížnost na nájemníky bytů, dále porušování domovního řádu v domě
ve vlastnictví města, a narušené sousedské vztahy. Všechny stížnosti řešili vedoucí odborů
městského úřadu a starostka města. Z celkového počtu stížností byly 2 stížnosti vyhodnoceny
jako důvodné a 9 stížností jako nedůvodné. Další stížnosti jsou v řešení.
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3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.1 Volby, složení zastupitelstva, rady, komisí, výboru, změny
Ve Vrbně pod Pradědem byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 55 %,
vyhrála s vysokým náskokem ČSSD (31,65 %), druhá byla KSČM (19,76 %), třetí ODS
(15,28 %), čtvrtá VV (10,79 %) a pátá TOP 09 (6,90 %). Příloha 4, 5: Výsledky voleb
ve Vrbně pod Pradědem, společně s oznámením o době a místě konání voleb.
Volby do krajských zastupitelstev proběhly zároveň s prvním kolem voleb
do Senátu, 15. 10 – 16. 10. 2010. Volilo se 21 členů zastupitelstva, celkem odevzdalo své
hlasy jednotlivým kandidátům 1 995 lidí, což činí 42,07%. Příloha 6: Podrobnější přehled
+ jednotlivé vítězné strany a osoby.

3.2 Činnost zastupitelstva, rady, komisí a výborů
První ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města se uskutečnilo
ve

čtvrtek

11.

listopadu

odpoledne

v sále

Klubu

Mír.

Nejvyšší

orgán

města

Vrbna pod Pradědem nyní tvoří 11 mužů a 10 žen. Zastupitelé rozhodli o volbě starosty,
místostarosty a členů Rady města tajným hlasováním. Starostkou byla potřetí zvolena
Ing. Helena Kudelová, místostarostou podruhé Ing. Miloš Lasota. Členy Rady města byli
zvoleni Risto Gamovský, Mgr. Tomáš Kočička, Zdeněk Valenta, Jana Soudková a Ing. Ivana
Novotná.
Zastupitel

Funkce

Počet hlasů

Příslušnost

Ing. Helena Kudelová (57 let)

Starostka

618

ČSSD

Ing. Miloš Lasota (53 let)

místostarosta

586

ČSSD

Mgr. Tomáš Kočička (34 let)

Člen zastupitelstva a rady

647

ČSSD

Ing. Ivana Novotná (49)

Člen zastupitelstva a rady

571

ČSSD

Jana Soudková (36)

Člen zastupitelstva a rady

355

KSČM

Risto Gamovský (/65 let)

Člen zastupitelstva a rady

331

KSČM

Zdeněk Valenta (53 let)

Člen zastupitelstva a rady

361

SNK ED
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Ivan Hába (64 let)

Člen zastupitelstva

599

ČSSD

Dana Magdálková (57 let)

Člen zastupitelstva

535

ČSSD

Karel Michalus (65 let)

Člen zastupitelstva

656

NK

Monika Ševčíková (41 let)

Člen zastupitelstva

529

NK

Naděžda Trzaskalíková (54 let)

Člen zastupitelstva

503

NK

Ing. Jitka Krätschmerová (49 let)

Člen zastupitelstva

501

NK

MUDr. Otakar Kopřiva (58 let)

Člen zastupitelstva

498

NK

Marie Pavková (68 let)

Člen zastupitelstva

384

KSČM

Květa Kubíčková (65 let)

Člen zastupitelstva

355

SNK ED

Hana Janků (54 let)

Člen zastupitelstva

346

SNK ED

Ing. Emil Pela (69 let)

Člen zastupitelstva

364

ODS

Ing. Miloslav Komárek

Člen zastupitelstva

339

ODS

Pavel Kamenský (30 let)

Člen zastupitelstva

291

ODS

Vladimír Ulip (55 let)

Člen zastupitelstva

308

SsČR

Příloha 7: Noví a předchozí zastupitelé Města

Jednání Zastupitelstva města se konalo celkem 5x. Příloha 8: Usnesení z jednotlivých jednání.
Jednání rady města se konalo celkem 21x. Příloha 9: jednotlivá jednání Rady města

Podřízené útvary zastupitelstva a jejich zástupci:
Finanční výbor

Kontrolní výbor

Majetkový výbor

Předseda:

Předseda:

Předseda:

Pavel Kamenský

Ing. Miloslav Komárek

Květa Kubíčková

Členové:

Členové:

Členové:

Ivan Hába

Dagmar Demlová

Ing. Venuše Komárková

Antonín Klíčník

Zuzana Machetanzová

Ing. Jitka Krätschmerová

Ing. Emil Pela

Vladimír Ulip
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Podřízené útvary rady města a jejich zástupci:
Komise pro rozvoj města

Komise likvidační

Komise bytová

Předseda:

Předseda:

Předseda:

Ing. Helena Kudelová

Marie Pavková

Risto Gamovský

Členové:

Členové:

Členové:

Vladimír Ulip

Ludmila Václavíková

Jarmila Pivoňová

Jana Soudková

Ing. Ivana Novotná

Anna Marková

Květa Kubíčková
Karel Michalus
Ing. Emil Pela

Komise pro rozvoj cest. ruchu

Komise výstavby

Komise životního prostředí

Předseda:

Předseda:

Předseda:

Ing. Miloš Lasota

Ing. Zdeněk Jarmar

Ing. František Bačík

Členové:

Členové:

Členové:

Hana Janků

Ing. Jiří Klíč

Bc. Milada Gamovská

Petra Buršíková

Ing. Jaroslav Martínek

René Darmovzal

Lenka Bednaříková

Ing. David Ondra

Ivan Hába

Jan Richter

Ing. Igor Žemba

Jiří Strnad
Marie Šípová

Komise pro prevenci kriminality,
bezpečnost a ochranu veřejného pořádku:
Předseda:
Mgr. Tomáš Kočička
Členené:
Bc. Miroslav Doležal
Jan Hromjak

16

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010
 OZV č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních
poplatcích – nabývá účinnost dne 12. 10. 2010.
 OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů – nabývá účinnosti
dne 1. 1. 2011.
 OZV č. 3/2010 o místních poplatních – nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

3.3 Městský úřad Vrbno
Adresa:
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Úřední hodiny:
Pondělí a středa

7:00 – 11:30 13:00 – 17:00

Úterý, čtvrtek a pátek

9:00 – 11:30 13:00 – 14:30

Opravy:
Radnice prošla během letních prázdnin generální opravou, při níž nebyl provoz přerušen.
Oprava začala v polovině července a do konce letních prázdnin bylo

hotovo.

Město odstraňovalo zastaralé interiéry, přičemž současně snižovalo energetickou náročnost
stavby.
Personální složení městského úřadu:
Rok 2009

2010

Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu

32

28

Počet žen

27

23

Počet mužů

5

5

Počet pracovníků ve věku 21-30 let

5

3

Počet pracovníků ve věku 31-40 let

14

11

Počet pracovníků ve věku 41-50 let

7

6

Počet pracovníků ve věku 51-60 let

5

7

Počet pracovníků ve věku 61 let a výš

1

1
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2009

2010

Počet funkčních míst k 31. 12.

33

32

Počet úředníků

17

15

Počet vedoucích úředníků

6

5

Počet vedoucích úředníků – žen

5

4

Počet vedoucích úředníků – mužů

1

1

Počet vedoucích úředníků ve věku 31-40 let

3

2

Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 let

1

1

Počet vedoucích úředníků ve věku 51-60 let

2

2

Počet vedoucích úředníků se středoškolským vzděláním (maturita)

2

2

Počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním

4

3

Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem k 31. 12. 2010:
Příloha 10: Organizační struktura MěÚ

Odbory MěÚ a jejich personální složení:
Příloha 11: Odbory MěÚ a jejich personální složení

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 a veřejně přístupné účelové
komunikace – správní obvod silničního správního území pro místní komunikace
a

veřejně

přístupné

účelové

komunikace

je

vymezen

územím

města

Vrbno pod Pradědem.
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3.4 Hospodaření obce (rozpočet, místní poplatky, majetek města a jeho správa,
využívání domů a bytů v majetku města)
Rozpočet:
Pro rok 2010 byl na 16. zasedání Zastupitelstva města dne 10. 12. 2009 schválen
rozpočet ve výši 78 855 000,- Kč na straně příjmů a 93 243 000,- Kč na straně výdajů, celkem
včetně financování 94 048 000,- Kč. V průběhu roku 2010 byly provedeny čtyři rozpočtové
změny a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2010 na straně příjmů 107 365 000,- Kč, na straně
výdajů 127 450 000,- Kč, celkem včetně financování 128 254 000,- Kč.
Rozpočet po
změnách
47 542 515,-

Výsledek od
počátku roku
49 767 361,43

Plnění v %

Daňové

Rozpočet
schválený
46 200 000,-

Nedaňové

23 655 000,-

32 291 094,-

29 570 701,34

91,58

Kapitálové

1 000 000,-

2 433 000,-

2 427 419,-

99,77

Přijaté transfery

8 000 000,-

25 097 871,-

20 606 175,19

82,10

Příjmy celkem

78 855 000,-

107 364 480,-

102 371 656,96

95,35

Příjmy

104,68

Z daňových příjmů byl největší příjem z DPH, a to cca 20,1 mil. Kč, a dále daň
z příjmu právnických osob ve výši cca 9,4 mil. Kč.
Příloha 12: Tabulka poskytnuté dotace v roce 2010. V tabulce je souhrn dotací, které
město v roce 2010 obdrželo, včetně poskytnutých dotací zahrnuje tabulka také neinvestiční
transfer od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 167 227,03 Kč
a investiční transfer ve výši 4 063 457,16. Tyto transfery se týkaly průběžného vyúčtování
projektu „Lesopark“ a konečného vyúčtování akce „1. Etapa Vrsan“ a „Park Dětský svět“
Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce
v Bruntále byly v roce 2010 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné práce.
Na mzdové náklady pracovníků VPP a odvody byly dle smluv obdrženy dotace z Úřadu práce
ve výši 982 160,- Kč.

Výdaje
Zem. a lesní
hospodářství
Doprava
Vodní
hospodářství

Rozpočet
schválený
2 011 000,-

Rozpočet po
změnách
1 761 696,-

Výsledek od počátku
roku
544 475,29

Plnění v %

4 400 000,-

5 385 000,-

4 934 355,-

91,63

40 000,-

2 346 500,-

784 498,65

33,43

30,91
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Školství

6 921 000,-

22 203 756,-

21 616 936,02

97,36

Kultura

5 773 000,-

6 211 000,-

6 117 297,-

98,49

Tělovýchova a
zájmová činnost
Bydlení

3 620 000,-

6 815 000,-

6 529 203,36

95,81

18 630 000,-

24 700 000,-

23 441 358,76

94,90

3 780 000,-

3 946 000,-

2 686 218,64

68,07

Komunální
služby
Ost. záležitosti
bydlení
Ochrana živ.
Prostředí
Všeobecná
veřejná správa
Fin. Operace

72 000,-

72 000,-

66 000,-

91,67

15 443 000,-

16 308 100,-

13 808 940,80

84,67

15 950 000,-

21 897 577,-

19 020 884,07

86,86

2 150 000,-

4 050 200,-

3 029 492,81

74,79

Ostatní činnost

2 200 000,-

508 848,-

508 848,-

100,00

Výdaje celkem

93 243 000,-

127 449 377,-

113 663 175,59

89,18

V průběhu roku 2010 byla podepsána smlouva s Komerční bankou, a.s., která městu
poskytla kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč. Tento úvěr byl sjednán na dobu jednoho roku
na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města – v roce 2010 nebyl čerpán.
-11 291 518,63

Saldo příjmů a výdajů
Financování
Krátkodobé přijaté půjčené

0,-

10 000 000,-

0,-

Změna stavu BÚ

15 193 000,-

10 889 891,-

12 093 850,63

Splátka úvěru

-805 000,-

-805 000,-

-802 332,-

Financování celkem

14 388 000,-

20 084 897,00

11 291 518,63

prostředky

V roce 2010 nebyly vyhlášené žádné granty z rozpočtu města.

V roce 2010 byly provedeny kontroly:
 Přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to pracovníky Krajského úřadu MSK
Ostrava – závěr auditu zněl: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
 Dílčí přezkoumání hospodaření města, a to rovněž pracovníky Krajského úřadu MSK
Ostrava.
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 Okresní správa sociální zabezpečení Bruntál – bez závad.
 Všeobecná zdravotní pojišťovna Opava – bez závad.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno, podklady vedoucí odboru paní Magdálkové)

Místní poplatky
Příloha 13: Ceník místních poplatků aktuální pro rok 2010

Ze psů

Počet poplatníků
k 31. 12. 2010
546

Vybráno v Kč
k 31. 12. 2010
141 501,-

Pohledávka v Kč
k 31. 12. 2010
58 001,-

Za lázeňský a rekreační pobyt

18

47 336,-

0

Za užívání veřejného
prostranství
Za ubytovací kapacity

15

29 972,-

0

18

32 681,-

0

Za povolení k vjezdu

0

0

0

Za provozovaný výherní hrací
automat

6

415 000,-

0

Místní poplatek

Majetek města a jeho správa
V roce 2010 se majetek Města vykazoval jinak než v roce 2009, byl uveden
v tabulkách, které jsou součástí účtu a nahrazují tabulky z roku 2009. Majetek města
je rozepsán podrobněji v příloze: Příloha 14: Aktiva Města, příloha 15: Pasiva Města

Statistika počtu bytů v majetku města
Na počátku roku 2010 mělo město ve svém vlastnictví 549 bytů ve 43 objektech,
během roku došlo k prodeji 3 bytů na ulici Nové doby, kdy byl v každém z domu č.p. 432,
433, 434 prodán 1 byt a 2 bytové jednotky byly převedeny jako nebytové prostory. Celková
částka za prodej bytů činila 802 363,- Kč. Počet bytů v majetku města na konci roku 2010 byl
544 bytů.
K 31. 12. 2010 bylo evidováno 123 žádostí na pronájem bytové jednotky ve vlastnictví
města. Za podání žádosti je vybírán manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. K 31. 12. 2010
bylo vybráno 4 200,- Kč. Přidělení bytu je vázáno zařazením žadatele do pořádníku na byty.
Pro rok 2010 byl pořadník projednán v bytové komisi města dne 10. 3. 2010 a schválen
v Radě města dne 8. 4. 2010.
Rada města na svém zasedání dne 10. 9. 2009 schválila zvýšení nájemného v bytech
v majetku města, a to následovně.
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Byt

Rok 2009

Rok 2010

I. Kategorie

20,67 Kč/m2

28,59 Kč/m2

II. Kategorie

19,23 Kč/m2

28,59 Kč/m2

III. Kategorie

16,69 Kč/m2

25,73 Kč/m2

IV. Kategorie

15,34 Kč/m2

25,73 Kč/m2

Nájemné se dle výše uveřejněné tabulky dle zákona nezvýšilo v domech Husova
626,627, Krejčího 487/8 nadstavba, Palackého 604-606, Ve Svahu 423-431 nadstavba
a Železná 68.
Na nájmech se vybralo 8 149 629,- Kč. Ve městě žilo 201 neplatičů a jejich dluhy
za nájemné a ostatní služby činily 1 818 363,- Kč. Stav pohledávek za nájemné k 31. 12. 2010
činil 3 167 466,40 Kč.
K 31. 12. 2010 bylo:
 Uzavřeno 33 dohod o splátkách dluhu.
 Podány 2 návrhy na soudní vyklizení bytu.
 Podáno 6 výpovědí z nájmu z bytu bez přivolení soudu.
 Zasláno 48 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování služeb.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ, podklady vedoucí odboru pí Pešatové)

Další poplatky spojené s užíváním (nejen městských) bytů:
 Vodné

21,50 Kč/m3

 Stočné

21,50 Kč/m3

 Elektřina

dle sazebníku každé domácnosti

 Plyn

dle sazebníku každé domácnosti

 Komunální odpad

490,- Kč/osoba

Stav vymáhání dlužných částek za vodné a stočné činil k 31. 12. 2010: 595 850,89 Kč.

Činnost na úseku správy pozemků
 Podepsána smlouva mezi městem a Technickými službami Vrbno, s.r.o na službu
sečení na pozemcích v majetku města.
 Spolupráce s Pradědským lesním závodem, a.s. při výsadbě zeleně na kruhovém
objezdu.
 Pokácení stromů, které byly ve špatném zdravotním stavu.
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 Na úklidu města se podíleli pracovníci veřejně prospěšných prací, s nimiž bylo
uzavřeno celkem 187 smluv.
 Odborem bylo vyhotoveno 43 smluv o prodeji a 4 smlouvy o zřízení věcného
břemene.
 K 31. 12. 2010 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města
205 280,50 Kč, nedoplatky po splatnosti činí 23 316,50 Kč. V evidenci je vedeno
368 poplatníků.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)

Hospodaření v lesích města Vrbna p. Prad v roce 2010:
V sedmém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny
následující těžební a pěstební zásahy:
Těžební činnost:
 těžba dříví celkem

1.727,65 m3,

o z toho předmýtní úmyslná těžba

188,05 m3

o z toho samovýroba

100,00 m3

o mýtní úmyslná těžba

417,56 m3

 nahodilá těžba

695,68 m3

 mimořádná těžba

426,36 m3

Za prodej dřeva v roce 2010 bylo vyfakturováno celkem 1.152.576,- Kč, z toho za dřevo
ze samovýroby 3.965,- Kč. Průměrné zpeněžení dřeva v roce 2010 dosáhlo 667,- Kč/m3.
Od počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna p. P. vytěženo 10.421,34 m3 dřeva.
Průměrná roční těžba činí 1.489 m3
Pěstební činnost:
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti:
 první zalesnění – les

5,26 tis. ks

 opakované zalesňování

0,86 tis. ks

 úklid klestu

250,- m3

 oprava oplocenek

2.530,- Kč

 výsek škodících dřevin

0,40 ha

 ožínání MLP – plošky

30,00 tis. ks

 ožínání MLP – celoplošně

1,50 ha

 zpřístupnění porostu řezem a hr.

1,10 ha

 nátěr MLP proti okusu

35,00 tis.ks
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 ind. ochrana MLP – oplůtek

0,05 tis. ks

 lapáky

7 ks

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

32.940,- Kč

 zajištění kultur

6.000,- Kč

Dotace v celkové výši 38.940,- Kč byly po fyzické kontrole krajským úřadem převedeny
na účet města.
Ochrana lesa:
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 7 ks stromových lapáků
a instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2010 bylo vytěženo 10 m3 kůrovcového
dříví. Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“.
Výrobní úkoly a ekonomika 2011:
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2011 byly předány dodavatelské
firmě TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o v měsíci listopadu 2010. Ekonomická rozvaha
dle jednotlivých lesnických výkonů byla zpracována pro městský úřad v listopadu 2010.
Index nárůstu (poklesu) cen surového dříví v roce 2010 dle ČSÚ je + 5,7 %. Inflace = 1,5 %.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)

3.5 Obchodní organizace zřízené obci
Technické služby s.r.o.
Sídlo:

Jesenická 250, Vrbno p. Prad.

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Společník:

město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno p. Prad.

Jednatel společnosti: Stanislav Kocourek
Základní kapitál: 3 824 000,- Kč
Činnost: Ve sféře veřejně prospěšných služeb byla pozornost zaměřena především na oblast
odpadového

hospodářství,

problematiku

komplexního

řešení

nakládání

s odpady

se zaměřením na oblast recyklace, včetně bezpečné likvidace odpadů. To je také klíčovou
oblastí podnikání společnosti. Dalším oborem podnikání je údržba a čištění komunikací,
údržba veřejné zeleně a veřejného osvětlení, správa hřbitova. Od roku 2009 provádí
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společnost pěstební a těžební činnost v městských lesích na základě výběrového řízení
na 5 let.
Zaměstnanci: 23 osob / 21,5 úvazků.
Pro výkon alternativních trestů jsou zařazováni občané, kteří vykonávají veřejně prospěšné
práce. Na práce při údržbě veřejné zeleně bylo přijato 10 pracovníků z ÚP, na které byla
přidělena z ÚP státní dotace z kapitoly veřejně prospěšných prací.
Pořízení nového majetku:
 Od března byla uvedena do provozu nová nájezdová mostní váha s váživosti
30 000 kg. Tato váha je umístěna na pozemku proti Recyklačnímu dvoru
(Sběrna druhotných surovin) – Mnichov. Cena vážení je 50,- Kč. (338 748,22 Kč).
 Lis na papír (210 189,00 Kč).
 Pracovní stroj Manitou (705 000,00 Kč).
(Zdroj: Výroční zpráva Technických služeb s.r.o. Vrbno)

Teplo Vrbno s.r.o
Sídlo:

Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Společník:

město

Vrbno

pod

Pradědem,

Nádražní

389,

Vrbno pod Pradědem
Jednatel společnosti:

Jaroslav Marťan

Základní kapitál:

820 000,- Kč

Činnost:

Rozvod a výroba tepla, kopě zboží za účelem dalšího
prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu a služeb

Přepočtený počet zaměstnanců:

10

(Zdroj: Obchodní rejstřík online)

Obchodní společnost města Vrbna pod Pradědem TEPLO VRBNO s.r.o. provozuje kromě
několika domovních kotelen (Krejčího 487/488, Husova 248,626,627) 4 sídlištní kotelny
na ulici Družstevní (uhelna), na nám. Sv. Michala, ulici Husově a Ve Svahu (plynové).
Rada města se již v říjnu 2008 začala zabývat důsledky změn základních parametrů
pro výrobu tepla. Bylo rozhodnuto zadat studii optimalizace pro efektivnější využití
stávajících kotelen. Ze studie mimo jiné vyplývalo, že jedinou možností pro zefektivnění
výroby tepla na stávajících kotelnách je pouze modernizace zařízení a tedy nutná investice
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do zařízení. Z navržených a doporučovaných variant bylo v roce 2010 rozhodnuto přistoupit
k výměně kotlů na kotelně Husova za kotle účinnější a také s plynulou regulací výkonu.
Osázením nových technicky dokonalejších kotlů by mělo dojít ke snížení spotřeby plynu,
které pozitivně ovlivní náklady na palivo a tím stabilizaci ceny tepla.
(Zdroj: webové stránky města)

3.6 Příspěvkové organizace
Město zřídilo a následně finančně usměrňuje následující příspěvkové organizace:
 DOMOV PRO SENIORY Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,
adresa: Mnichov 262 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová .
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem,
adresa: Školní 477 Vrbno pod Pradědem, ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek.
 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace
adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Magdalena Nováková.
 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace
adresa: Jesenická 448 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Květa Kubíčková.
 STŘEDISKO KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ Vrbno pod Pradědem, příspěvková
organizace adresa: Ve Svahu 578/13 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Hana Janků.

3.7 Euroregion Praděd
Jedná se o dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí, které
se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České Republice a na území Opolského
Slezska v Polské republice. Hlavním účelem vzniku Euroregion Praděd bylo sjednotit snahy
o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů.
V současné době sdružuje Euroregion 72 obcí na straně české a 34 obcí na straně polské.
Předseda české strany: Mgr. Petr Procházka, místostarosta města Jeseník.
Místopředseda české strany: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál.
Ředitel české strany a současně sekretariátu: Ing. Zdeněk Jarmar.
Sekretariát se nachází na ulici Nové doby 111, Vrbno pod Pradědem, celkem zaměstnává
4 osoby na 3,5 úvazků.
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Hospodaření:
Zůstatek z roku 2009

427 844 Kč

Výnosy (příjmy)

39 867 662 Kč

Náklady (výdaje)

39 161 597 Kč

Převod do roku 2011

1 133 909 Kč

Výrazný hospodářský výsledek, 706.065 Kč je ovlivněn pozdním vyplacením sdružených
prostředků, na základě požadavku města Krnova.
Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd:
V roce 2010 pokračovala implementace programu Fond, zahájená v roce 2008. Proběhla další
dvě kola příjmu žádostí a dvě zasedání společného Euroregionálního řídícího výboru.
Za celé období realizace Fondu bylo zaevidováno na české straně 279 projektových žádostí,
z toho 247 schválených projektů je v realizaci.
Závěrečné vyúčtování po ukončení realizace předložilo 154 konečných uživatelů.
Finančně uzavřeno je 91 projektů. Žadatelům bylo na účty poukázáno 846 484,15 EUR.
(Zdroj: Výroční zpráva Euroregionu Praděd)

27

4 VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE, ROZVOJ A PROJEKTY
MĚSTA
4.1 Projekty města
Projekty realizované nebo předložené v roce 2010:
 Areál volnočasových aktivit Černá Opava.
 Založení městského lesoparku ve Vrbně pod Pradědem.
 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Školní 477, Vrbno pod Pradědem
 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem
 1.etapa regenerace bývalého areálu VRSAN, Vrbno pod Pradědem
 Splašková kanalizace – Mnichov, Železná.
 Vrbeská veřejnost do škol.
 Úprava nám. Sv. Michala.
 Dny EP – Vrbenské slavnosti 2010.
Příloha 16: Tabulka s finančním vyčíslením výše zmíněných projektů.
(Zdroj: Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Vrbno pod Pradědem )

4.1 Výstavba a údržba domů, bytů a dalších objektů
Stavební úřad
V roce 2010 bylo stavebním úřadem vydáno celkem 71 rozhodnutí, z toho:
 Územní rozhodnutí

24

 Stavební povolení

20

 Kolaudační rozhodnutí

11

 Změna stavby před dokončením

0

 Změna využití stavby

0

 Nařízení odstranění stavby

1

 Dodatečné povolení stavby

1

 Zastavení řízení

4

 Prodloužení platnosti povolení

0

 Povolení odstranění stavby

0

 Povolení zkušebního provozu

1

 Nařízení zajištění nápravy

1

 Ostatní

8
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V roce 2010 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 346 dalších opatření podle stavebního
zákona a správního řádu, která nejsou rozhodnutím, z toho:
 Souhlas s odstraněním stavby

0

 Souhlas s ohlášenou stavbou

20

 Územní souhlas

50

 Kolaudační souhlas

36

 Souhlas se změnou v užívání stavby

18

 Souhlas udržovacích prací

0

 Přidělení čísla popisného

3

 Územní souhlas spojený se souhlasem s ohlášenou stavbou

12

 Kontrolní prohlídka stavby

26

 Souhlas s dělením pozemků

48

 Jiné (dopisy, sdělení, vyjádření)

133

Za rok 2010 bylo uloženo celkem 56 správních poplatků.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)

Opravy domů a bytů v majetku města
 Opravy střešních plášťů domů č.p. 509, 510 na nám. Sv. Michala a č.p. 428, 427
Ve Svahu.
 Instalace ve všech domech v majetku města společné televizní antény – příjem DVB-S
a DVB-T z důvodu přechodu analogového na digitální vysílání.
 Na ulici Sadova byly ve čtyřech domech vyměněny vchodové dveře a elektronické
zavírání těchto dveří.
 V Železné č.p. 68 byla provedena částečná rekonstrukce střešního pláště a výměna
části střešních oken.
 V domech č.p. 487 a 488 na ulici Krejčího byla provedena výměna rozvodů vody
v domě.
 Drobné úpravy v bytovém fondu, především výmalba společných prostor objektů –
schodiště, sklepní prostory, sušárny – na sídlištích Ve Svahu, Bezručova, Husova,
nám Sv. Michala.
 Na opravy domů a bytů ve vlastnictví města bylo vydáno 4 377 464,- Kč.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
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4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a plynofikace
Silniční správní úřad
V roce 2010 bylo vydáno celkem 18 rozhodnutí, za toho:
 Uzavírka místní komunikace

0

 Připojení nemovitosti na místní komunikaci

4

 Zvláštní užívání místní komunikace (překopy, havárie)
 Vyhrazené parkování ZTP

14
0

Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK Bruntál
byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu města
(opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci s TS Vrbno
byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění účelových
a místních komunikací ve znění smlouvy.
(Zdroj Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)

Opravy místních komunikací
Byly řešeny na podkladě seznamu oprav místních komunikací, který byl schválen
Radou města dne 20. 5. 2010 na jejím 69. zasedání.
Opravy místních komunikací v roce 2010 byly ve svém rozsahu omezeny doplatkem faktury
dodavateli (Baltom s.r.o. Liberec) za stavební práce provedené při opravách MK v roce 2009,
a to akce „Oprava MK8 Palackého III. ve Vrbně pod Pradědem“ – od křižovatky Chelčického
ke křižovatce s MK Dvořáková. Náklady za opravu této komunikace byly rozděleny k úhradě
do dvou let (2009 a 2010).
K tomuto doplatku přibyly náklady na získání recyklovaného materiálu z demolice
nepoužitelných objektů v areálu Vrsan, kdy byla využita nabídka a možnost tuto suť
recyklovat pro další možné použití při opravách MK. Náklady za drcení stavební cihelné
a betonové suti byly ve výši 283 tis Kč uhrazeny firmě René Darmovzal.
Opravy provedené v roce 2010:
 MK Žižkova a MK v Mnichově k Modeně (vjezd od Drakova) – oprava příčných
odvodňovacích vpustí jejich plnou výměnou.
 Oprava MK Střelniční nad vedením vodovodu.

8

MK = místní komunikace
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 Oprava příčných odvodňovacích žlabů na MK Sadova a Husova, s použitím litinových
mříží na monolitickém betonovém žlabu.
 Vytvoření parkovacích míst na nám. Sv. Michala u č.p. 515 a MK Myslivecká nad BD
č.p. 472, provedením podkladních vrstev z recyklované cihelné a betonové suti
z demolice objektů ve Vrsanu, s povrchem z frézované živice.
 Ostatní opravy MK plošně malého rozsahu.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
Zrušení ztrátových spojů vlaků
Nový provozovatel regionální trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem,
Viamont a.s. Ústí nad Labem, oznámil změny jízdního řádu, které vzešly v platnost
od 7. března 2010. Zrušeny byly některé páry vlaků, které vyjížděly zpravidla jen některé dny
a noční vlaky. Důvodem byla malá obsazenost vlaků.
(Zdroj: Zpravodaj č. 3)

Úplná uzavírka silnice II/445 v obci Karlova Studánka
Z důvodu realizace stavby „Silnice II/445 – Karlova Studánka – průtah“ bylo
v termínu od čtvrtka 1. 4. 2010 do středy 15. 9. 2010 omezeno obecné užívání silnice II/445
v obci Karlova Studánka, v úseku od křižovatky se silnicí II/450 po most evid. č. 445-020,
úplnou uzavírkou, včetně pravidelných autobusových linek s nařízením objížďky po silnicích
II/451, II/450, III/44515 a II/445 přes Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Andělskou Horu,
Světlou Horu, Staré Město a Malou Morávku. Do obce byl umožněn vjezd pouze vozidlům
dopravní obsluhy. Po celou dobu uzavírky byly v provozu parkoviště v dolní části obce
Karlova Studánka, u autobusové zastávky, a v horní části obce, u restaurace Hubertus
(mimo období 14. 6. 2010 – 4. 7. 2010).
(Zdroj: články na www.vrbnopp.cz)

Uzavírka silnice mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem
O víkendu 12. a 13. června došlo ke krátkodobé uzavírce mezi Vrbnem pod Pradědem
a Karlovicemi. Dopravce Veolia Transport Morava, a.s. ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje dohodl způsob navazujících spojů autobusů na lince 850 863
(Bruntál – Široká Niva – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka). Cestující se dostali až na
zastávku Karlovice – železniční stanice a ve směru do Vrbna na Karlovice-rozcestí. Uzavřený
úsek silnice museli přejít pěšky a nastoupit na druhé straně do připraveného autobusu.
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Motoristé s vozy nad 3,5 tuny mohly využít objízdnou trasu přes Bruntál a Světlou
Horu, osobní vozy objížděli uzavírku ze Široké Nivy na Světlou Horu. Silniční uzávěrka byla
na silnicích včas vyznačená.
Od 7. do 19. června trvala výluka na trati Vrbno pod Pradědem – Milotice n. Opavou,
jako obvykle byla připravená náhradní autobusová doprava.
(Zdroj: články na www.vrbnopp.cz)

Víkendové spoje do/z východních Čech a Prahy
Rada města Vrbna pod Pradědem na jaře souhlasila s udělením licence autodopravci
Jaroslavu Palkovi z Ústí nad Orlicí, který chce vést pravidelné víkendové linky po dvou
různých trasách. Jedna z nich vypravovaná z Prahy vede od Rýmařova přes Dolní Moravici
a Malou Morávku do Karlovy Studánky, odtud má pokračovat přes Ludvíkov do Vrbna
pod Pradědem a dále do Bruntálu. Druhá trasa míří od Rýmařova přímou trasou do Bruntálu.
(Zdroj: články na www.vrbnopp.cz)

4.3 Investiční výstavba města
Realizace staveb
 Byla zahájena stavba „Splašková kanalizace Železná, Mnichov“, stavební povolení
bylo vydáno po 20. 1. 2009, smlouva o dílo byla uzavřena s firmou STRABAG, a.s.
Celkové výdaje na akci přijdou na 51,2 mil. Kč a bude provedeno cca 5,92 km
kanalizačního řadu. Rozhodnutím SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu a dotací z EU získalo město celkem finanční prostředky ve výši 31,3 mil. Kč.
Práce započaly v červenci 2010. Příloha 17: Výstřižek z novin
 Projekt pro energetickou úsporu budov ZŠ ul. Školní
Celkové náklady projektu: 11 639 902,00 Kč
Dotace z EU9: 7 438 581,20 Kč
Dotace ze SFŽP ČR10: 437 563,60 Kč
Dotace z kraje: 436 600,- Kč
Z rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem: 3 327 157,20 Kč
Byly zatepleny čtyři objekty komplexu základní školy včetně povrchových úprav
a barevného provedení fasád, s výměnou stávajících dřevěných oken za okna plastová,
9

EU = Evropská unice
SFŽP ČR = Státní fond životního prostředí České Republiky

10
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dále doplněny tepelné izolace původních střech pod dodatečnými konstrukcemi krovů
sedlových střech u hlavní budovy. Dále byly zatepleny ploché střechy objektů
tělocvičny, spojovací chodby a pavilonu učeben včetně nových povlakových krytin.
Hlavním cílem akce je snížení energetické náročnosti objektu, snížení nákladů
na vytápění a snížení emisí.
Realizace stavebních prací byla zahájena 12.7.2010 a ukončena 10.10.2010.
 Projekt pro energetickou úsporu budovy MŠ ul. Jesenická
Celkové náklady projektu: 2 330 122,00 Kč
Dotace z EU: 1 217 052,95 Kč
Dotace ze SFŽP ČR: 71 591,35 Kč
Dotace z kraje: 71 500,- Kč
Z rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem: 969 977,70 Kč
Byl zateplen obvodový plášť budovy včetně povrchových úprav a barevného
provedení fasády, vyměněny části dřevěných oken za plastová, zatepleny ploché
střechy nad spojovací chodbou a kuchyní a doplněny izolace stropu v půdním
prostoru. Hlavním cílem akce je snížení energetické náročnosti objektu, snížení
nákladů na vytápění a snížení emisí.
Realizace stavebních prací byla zahájena 30.6.2010 a ukončena 31.8.2010.
 Stavba Areálu volnočasových aktivit (BMX za Černou Opavou)
Hlavním záměrem projektu je revitalizace stávajícího území a dobudování sportovně
rekreačního vybavení pro obyvatele i návštěvníky města.
V rámci projektu bylo vybudováno:
 Dětské hřiště určené pro menší děti s dřevěnými herními prvky, posezením
(lavičkami) pro rodiče; travnaté hřiště (klasický plácek) pro míčové hry dětí;
bikrosové (BMX), cyklokrosové a cyklistické tratě s částečným využitím i pro
in-line brusle; cvičební prvky s návody na provádění cviků.
 Zázemí pro sportovce - dřevěný přístřešek s pitnou vodou a lavicí a posezením;
odpočívadlo pro cyklisty a cykloturisty; kneipovadlo s posezením (slouží
k brouzdání bosých nohou ve vodě, jako relaxační technika přírodním
způsobem).
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 Informační a vzdělávací tabule s texty o toku Černé Opavě a povodni
v roce 1997; lavičky a další mobiliář ke klidnému posezení v přírodě
s výhledem na řeku a okolní kopce
 Na ploše bude také provedeno prokácení neperspektivních náletových dřevin
a na vhodných místech provedeno doplnění zeleně a to druhů v místě
původních.
Zachována

zůstala

spojnice

pro

pěší

a

cyklisty

ze

zadního

Mnichova

do Vrbna pod Pradědem, průchod se však podstatně vylepšil. Celý areál byl proveden
přírodně blízkým způsobem se zachováním venkovského charakteru okolní zástavby
a přírody. Byly použity tradiční přírodní materiály - dřevo, kámen, břidlice. Došlo
k vytvoření bezpečné zóny pro volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, oddělením
od dopravy ve městě.
Realizace stavebních prací byla zahájena v září 2009 a ukončena v září 2010.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem + webové stránky města)

Příprava staveb
 Splašková kanalizace Mnichov, Železná – činnost k zajištění průběhu zahájené stavby,
přípravy materiálů a postupů k provedení domovních kanalizačních přípojek
a napojení na budovanou kanalizační stoku.
 Návrhy k provedení oprav místních komunikací v průběhu roku 2010.
 Příprava realizace projektu Vrbenská veřejnost do škol – hřiště a běžecká dráha
u ZŠ na ul. Školní, koloběžková dráha a herní prvky MŠ na ul. Ve Svahu.
 Příprava záměru města Vrbna pod Pradědem – Cyklostezka Vrbno – Karlovice –
Zadní Ves.
 Podklady

a

činnost

k zajištění

projektu

k akci

Dokončení

smuteční

síně

Vrbno pod Pradědem.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)

4.4 Úprava veřejného prostranství, životní prostředí
Úprava kruhového objezdu
Na kruhovém objezdu ve středu města byly vysázeny cibuloviny. Kolemjdoucí mohli
pozorovat, jak na plochách kolem kruhového objezdu rozkvetly barevné krokusy. Krokusy
byly

zvoleny

proto,

že

nebudou

konkurovat

rozchodníkům

a

mateřídoušce.
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Tyto dvě trvalky zase svým mělkým kořenovým systémem nebudou ubírat sílu krokusům.
Krokusy, rozchodníky a mateřídoušky byly vybrány s ohledem na extrémní podmínky
na stanovišti kolem objezdu (v létě úpal a slunce). Dominantou v létě byly kontrastní žluté
divizny. Letos byla travní směs obsahující 52 druhů lučních květů (horská louka) posečena
pouze jednou, aby se minimalizoval přísun živin a nedošlo k druhovému ochuzení. Do takto
stabilizovaného lučního porostu byly přibližně v srpnu zasazeny ocúny a později na podzim
krokusy, narcisy a lilie. Fotodokumentace 2
(Zdroj: článek na www.vrbnopp.cz)

1. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan, Vrbno pod Pradědem
Celkové náklady:

3 403 748,69 Kč

Dotace RR:

247 669,18 Kč

Dotace EU:

2 806 917,33 Kč

Náklady Města Vrbno pod Pradědem:

349 162,18 Kč

Město se rozhodlo řešit nevyhovující situaci areálu Vrsan zlepšením celkového stavu
území se snahou o následný rozvoj města v oblasti rekreace a volnočasových aktivit. Všechny
objekty v areálu Vrsan jsou v různém stupni zchátralosti. Některé budovy jsou ve stavu, kdy
je jejich rekonstrukce pro další využití vhodná a možná. Technický stav některých objektů
vyžaduje již teď sanační zásah nebo úplnou demolici. V rámci akce dojde k demolici
3 objektů na parcelách 664/3, 667/9, 667/3.
Stavební práce byly zahájeny v říjnu a měly být ukončeny v prosinci 2009, ovšem
vzhledem k nepříznivým podmínkám se pokračovalo v realizaci projektu v roce 2010.
Fyzická realizace projektu byla ukončena 16. dubna 2010. Úspěšně proběhla demolice
3 objektů na parcelách 664/3, 667/9, 667/3, kterou provedla firma Naděžda Klíčová, Vrbno
pod Pradědem. Drcení stavebního materiálu v množství 2770 tun provedla firma René
Darmovzal, Vrbno pod Pradědem. Podklady k vyúčtování byly předány na Regionální radě
Moravskoslezsko, kde proběhla jejich kontrola.
(Zdroj: články na www.vrbnopp.cz)
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Založení městského lesoparku
Náklady akce:
Celkové náklady:

7 951 964,- Kč

Zdroje žadatele:

956 631,- Kč

Dotace z ERDF:

6 606 704,- Kč

Dotace SFŽP:

388 629,- Kč

Termín realizace: duben 2010 – prosinec 2010
Projekt řeší kompletní vybavenost území lesoparku parkovým mobiliářem, herními
prvky pro dětská hřiště, drobnými stavebními prvky, vodním prvkem a osvětlením průchozích
tras lesoparkem.
Příloha 18, 19: Výstřižky z novin

Kácení stromů u takzvaných povodňových domků na Střelniční ulici.
Město začalo stromy kácet v listopadu na žádost vlastníků sousedících nemovitostí.
Ti oznámili, že praskla hlavní větev a hrozil její pád. Dvě lípy srdčité byly zasažené hnilobou,
proto musely k zemi. Dřevo ze skácených stromů město využilo na opravy mostku u rybníka,
zábradlí na Myslivecké ulici, renovaci laviček i výlepových ploch. Dřevo nízké kvality sušili
v areálu Vrsan, později poslouží na otop.

Naučná stezka „Vyhlídka Praděd“
Město ve spolupráci s Lesní správou Karlovice provedlo realizaci turistické naučné stezky
„Vyhlídka Praděd“, která je umístěna nad městem. Akce byla ze strany Lesů ČR, s.p.
financována z programu P 2000 nákladem 48.000,-.
Turistická trasa začíná pod Mysliveckou chatou v Mnichově na kopec Huk (780 m.n.m.).
Na trase je umístěno 5 ks informačních tabulí, každá se samostatným obsahem.
Na informačních tabulích jsou informace o Vrbensku, stromech, mravencích, Natuře 2000
o historii a současnosti hory Praděd a panoramatické fotografie okolních vrcholů s jejich
popisem.

Životní prostředí
 Pravidelné ořezy stromů podél místních komunikací v době vegetace ve spolupráci
s panem Hastíkem ze Zlatých Hor.
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 Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy město možnost využití služeb opavského
městského útulku pro toulavé a opuštěné psy.
 Pravidelně doplňování papírových sáčků na psí exkrementy do plechových schránek
umístěných ve Vrbně pod Pradědem.
 Svoz tříděného odpadu.
 Vedená evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)

5 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
5.1 Průmysl a živnosti
V roce 2010 došlo k definitivnímu uzavření místní největší sklárny Crystalex a.s.
Nadále zde podnikají malé sklárny soukromých vlastníků. Mezi další významné odvětví patří
především výroba a zpracování plastů a částečně také textilní a dřevařský průmysl.

Sklářský průmysl:
 Crystalex a.s. pobočka Vrbno – Sklárenská 265
Sklárna byla prodána na konci záři 2009 za 6,65 milionu korun, novým majitelem se stal
Pavel Louda z firmy ALand Europe. Výrobu se podařilo částečně obnovit v lednu 2010, kdy
do skláren nastoupilo 20 zaměstnanců, vedoucím provozu byl jmenovaný dřívější ředitel
Zdeněk Valenta.
 Sklárna Mates - Radek Kostka – Mnichov 367
Specializuje se na výrobu a prodej tzv. „lesního skla“.
 Sklárna Jakub – Petr Slavkovský & Lída Slavkovská - Mnichov 278
Výroba replik historického skla.
 Sklárna TOMI – Roman Míček – Zlatohorská 253
Specializují se na ruční výrobu a prodej replik historického skla.
Výroba a zpracování plastů:
 Advanced Plastics s.r.o – Jesenická 146
Firma se zabývá především výrobou forem pro vstřikování technických výlisků. Díky své
technologii pokrývají komplexní potřeby a požadavky výrobců automobilů, bílé techniky,
elektrotechniky, zahradní techniky a spotřebního zboží.
Jednateli společnosti jsou Ing. Jaromír Schmid a Svatopluk Máj.
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 Jelínek Trading spol. s.r.o. – Jesenická 146
V současné době patří společnost k největším zpracovatelům tříděných platových
odpadů v České republice. Ředitelem provozu ve Vrbně je Ing. Luděk Černatovič.
Provoz se soustřeďuje především na výrobu a expedici kompostérů z recyklovaného plastu.
 Miloslav Paňák – Mnichov 233
Hlavním zaměřením firmy je vývoj, výroba a montáž dílů z plastů. Tyto činnosti jsou
směrovány do automobilového, elektrotechnického, nábytkářského, reklamní a spotřebního
průmyslu. Majitelem a vedoucím v jedné osobě je Miloslav Paňák, v současnosti zaměstnává
firma cca 60 pracovníků v třísměnném provozu.
 Polykemi spol. s.r.o. – Jesenická 146
Jedná se o skandinávskou společnost, která má svou pobočku také v České republice,
ve Vrbně pod Pradědem. Firma se zabývá především prodejem plastových polotovarů.
Vedoucí pobočky je Renata Johnová. Firma zaměstnávala 4 další zaměstnance, zabývající
se především prodejem a administrativní činnosti.
 T.W.I. spol. s.r.o. – Mnichov 156
Firma se nyní řadí k největším výrobcům solárních kolektorů v České republice
a je významným producentem i v rámci EU.
 Vrbenská nástrojařská s.r.o. – Zlatohorská 103
Společnost se zabývá výrobou lisovacích forem, jejich tvarových částí a výrobou
elektrod. Vyrábí jak pro tuzemský trh, tak pro zahraniční. Počet zaměstnanců včetně
managementu je do 15 osob.

Textilní průmysl:
 Odetka a.s. – Dělnická 157
Společnost se v současnosti řadí mezi střední podniky hospodářského spektra a mezi
velmi úspěšné podniky regionu. V současnosti se orientuje především na výrobu svíčkových
knotů, šněrovadel, oděvních, technických a padákových šňůr, chirurgických nití, sítí a síťovin,
prošívacích přízí a další pletené a proplétané výrobky.
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Dřevařské firmy:
 MADER lesnická firma, s.r.o. – Železná 157
Podnikatelskou činnost vyvíjí v provozovně Dřevovýroba v Ludvíkově č. 8 u Vrbna
pod Pradědem. Hlavní činnosti bylo a pořád je kompletní zpracování dřevní hmoty. Majitelem
firmy je Ing. Jaroslav Mader, vedoucím Vladimír Mader.
 Pradědský lesní závod, a.s. – Nádražní 599
Hlavním předmětem činnosti firmy je poskytování komplexních lesnických služeb
v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej dříví. Vedlejšími předměty podnikání
je provozování pilařské výroby, chov skotu a údržba krajiny, produkce lesního sadebního
materiálu, sazeni okrasných dřevin a péče o veřejnou zeleň, výkup dříví, doprava dříví,
provozování vlastních ubytovacích zařízení. Ředitelem společnosti je Ing. Miloslav Komárek.

Stavební firmy:
 Kamenský Stavby a Konstrukce s.r.o. – Mnichov 236
 Peersta, s.r.o. – Jesenická 152
 Pavel Konfal – Sv. Čecha – Výstavba rodinných domů a komínů, zateplení fasád
a provádění rekonstukcí
 Zemní práce – Naděžda Klíčová – Mnichov 311
 Zemní práce – René Darmovzal – Mnichov 360

5.2 Obchod a služby, cestovní ruch, peněžnictví
V roce 2010 byly nově otevřeny následující obchody či služby:
 Centrum zdraví Vegall Pharma.
Od 1. 3. 2010 zahájilo činnost Centrum zdraví Vegall Pharma, které nabízí kurzy
a semináře, filmové večery, předmanželské semináře, rekondiční pohyby, poradenství
zdravého životního stylu a základní psychologické poradenství aj.
Kontaktní osoby: Petr Grunt, Petr Jelínek
Adresa: Nádražní 449
 Reims – Sportovní potřeby
Od 2. 6. 2010 byla nově otevřená prodejna sportovních potřeba doplňků, která
zahrnuje i sortiment značkového oblečení za velmi příznivé ceny (Nike, Adidas,
Puma, Reebok, Head apod.)
Odpovědná osoba: Remeš
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Adresa: Zlatohorská 103, Vrbno pod Pradědem
 Cukrárna Alfrédo
Cukrárna je laděna do moderního stylu s křesílky.
Majitel: Helena Vondrová
Adresa: Nádražní 201 Vrbno pod Pradědem
 UNIQA pojišťovna, a.s.
Adresa: Zlatohorská 104, Vrbno pod Pradědem
Hlavní pojišťovací agent: Miroslav Dunaj

V roce 2010 byl ukončen provoz následujících obchodů či služeb:
 Masáže Jaroslava Lakomá
Odpovědná osoba: Jaroslava Lakomá
Adresa: Nové doby 201

Stávající obchody či služby - Příloha 20: Seznam stávajících obchodů a služeb.

5.4 Změny a novinky
Od počátku roku platí nová – vyšší – sazba DPH na veškeré zboží. Obchodníci zdražili
přesto jen některé z nich. Výrazně podražily vejce, máslo brambory nebo pivo.
Zboží
Brambory
Mouka
Chléb
Těstoviny

Množství
1 kg
1 kg
1 kg

2010
10
8,50
17
32

Káva

100 g

21

Vejce

10ks

28

Zboží
Olej
Máslo
Rýže
Jablka
Natural
95
Nafta

Množství
1 litr
1ks
1 kg
1 kg

2010
35
30
35
20

1l

31

1l

29

 Daň z příjmů – samotná daň se nezměnila, zůstala ve výši 15% ze superhrubé mzdy.
Zvedl se limit pro maximální zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění. Hranice se posunula ze 48násobku průměrné mzdy na 72násobek,
což pro rok 2010 činí 1 707 048 Kč.
 Zvýšila se sleva na vyživované dítě, a to z 890 Kč měsíčně na 967 Kč.
 Daň z přidané hodnoty se zvýšila o 1%, čili místo původních 19% na 20%.
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 Zvýšená spotřební daň zapříčinila zdražení alkoholu 20kč/ l, pohonných hmot (1kč/ l)
a cigaret (2,50 Kč/ krabička).
 Přídavek na dítě se vrátil na úroveň, která platila do 1. července 2009. Dávka se tedy
bude vyplácet v částce 500 Kč měsíčně na dítě do 6 let, 610 Kč dostane rodič na dítě
do 15 let a 700 Kč na nezaopatřené dítě do 26 let. Rozhodný příjem pro nárok na tuto
dávku navíc nesmí překročit 2,4násobek životního minima rodiny.
 Příspěvek na provoz motorového vozidla pro postižené občany se snížil.
Došlo ale také ke snížení počtu ujetých kilometrů na 7000 km, při jehož dosažení
je možné nárokovat zvýšení dávky.
 Podpora v nezaměstnanosti se nezměnila a lze ji pobírat během podpůrčí doby
po stejnou dobu jako v roce 2009. Jenže průměrná mzda v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2009 byla nižší, takže se snížila i výše podpory v nezaměstnanosti,
protože se s této mzdy počítá.
Přehledně to ukazuje tato tabulka:
Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně)

2009

2010

V nezaměstnanosti

13 307 Kč

13 280 Kč

Při rekvalifikaci

14 913 Kč

14 883 Kč

Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně)

2009

2010

V nezaměstnanosti

3442, 2754, 2524 Kč

3435, 2748, 2519 Kč

Při rekvalifikaci

3312 Kč

3206 Kč

(Zdroj: internet)
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6 VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
6.1 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města Vrbna pod Pradědem
 Počet členů dobrovolných hasičů

24

 Celkový počet zásahů

106, z toho

o Požáry

17

o Dopravní nehody

15

o Technické pomoci různého druhu, řezání stromů, odchyt zvířat aj. 62
o Únik nebezpečných látek

7

o Jiné zásahy, např. záchrana osob či zvířat z výšky, hloubky atd.

5

 Finanční zabezpečení: neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje:
o Na zabezpečení pohotovostí členů JSDHO

300.000,- Kč

o Na pořízení zásahových obleků

65.800,- Kč

o Na refundaci mezd

1.900,- Kč

Během roku byla dokončena úprava požární zbrojnice a v prostorách půdy vznikla
ložnice, která je vybavena čtyřmi postelemi.
Během roku byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dále probíhal
kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravují děti soutěže mladých
hasičů (Příloha 21, 22, 23, 24: tištěné propagační materiály).

6.2 Bezpečnost + policie ve Vrbně
 Počet policistů na oddělení

18

 Počet řešených trestních činů

156

o Objasněno

107, což činí 68,59%

 Počet dopravních nehod

42

 Počet preventivních akcí

32

 Osvětové akce

4

Vrbenští policisté zadrželi v průběhu roku 2010 dva pachatele sériové trestné činnosti,
kteří prováděli krádeže vloupáním do škol, jídelen, prodejen, chat a zahradních chatek
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a ve služebním obvodu PČR Vrbno pod Pradědem spáchali 22 těchto skutků, dalších 17
skutků spáchali v okolních služebních obvodech. Celkový počet vloupání byl tedy 39.
(Zdroj: podklady poskytnuté vedoucím oddělení pobočky PČR Npor. Bc. Jaromírem Hoškem)
Na konci února proběhlo v krnovském kinu Mír slavnostní vyhlášení nejlepších
policistů Bruntálska za rok 2009. Z obvodního oddělení Policie České republiky ve Vrbně
pod Pradědem byli ohodnoceni dva policisté, a to nadpraporčík Vojtěch Lalinský a vedoucí
odvodního oddělení PČR nadporučík Bc. Miroslav Doležel. Vojtěch Lalinský byl vyhlášen
nejlepším policistou vrbenského obvodního oddělení a Miroslav Doležel jako nejlepší
manažer.
Dne 16. 3. 2010 byla slavnostně otevřená nová moderní recepce obvodního oddělení
policie ve Vrbna pod Pradědem. Nová recepce byla vybudována v rámci projektu P 1000,
jehož cílem je zpříjemnit prostředí jak pro občany, který jsou nejčastějšími návštěvníky, ale
i pro policisty, kteří zde slouží. Hostem slavnostního otevření nové recepce byl ve Vrbně pod
Pradědem náměstek krajského ředitele Moravskoslezského kraje plk. Ing. Martin Hrinko,
Ph.D. Přítomní byli i další hosté – např. starostka Ing. Helena Kudelová a ředitel lázní
v Karlově Studánce doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. Příloha 25: Výstřižek z novin.
Setkání policie a zástupců města s občany proběhlo 2. června 2010 v 17.00 hodin
na ulici Ve Svahu ve středisku Střecha. Hlavním tématem setkání měla být problematika
majetkové trestné činnosti a veřejného pořádku. Debata se ale zvrhla na úplně jiné téma,
účastníci si především stěžovali na nedostatek parkovacích míst na ulici Střelniční a Husové.
Celkem se zúčastnilo 9 občanů, 6 policistů a starostka města. Příloha 26: Výstřižek z novin,
příloha 27: pozvánka na setkání s policisty a zástupci města. Fotodokumentace 3
V prosinci nastoupil do funkce vedoucí pobočky PČR Npor. Bc. Jaromír Hošek, který
vystřídal ve funkci Npor. Bc Miroslava Doležela.

6.3 Činnost politických stran
Před volbami působily ve městě aktivně tři strany ČSSD (6 členů v zastupitelstvu
a 3 v Radě), ODS (žádný zástupce v Radě, 4 v zastupitelstvu) a KSČM (1 člen v Radě
a 3 v zastupitelstvu).
Po říjnových volbách do zastupitelstva se situace změnila následovně: nejvíce
mandátů získala ČSSD (6), druhá byla nově vzniklá strana „Spolek Přátelé Vrbenska“ (5),
třetí až páté místo se shodným počtem mandátů (3) obsadila ODS, KSČM a SNK Evropští
demokraté, poslední místo s jedním mandátem obhájila „Strana soukromníků ČR“.
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6.4 Kulturní a sportovní spolky
 ACS DRAK VRBNO POD PRADĚDEM – Železná 106
 Auto motoklub v AČR – Myslivecká 589 – P. Lindner
 ČČK – Český červený kříž – Husova 332 – J. Hacurová
 Český rybářský svaz, místní organizace (MO) – Jesenická 447
 Český svaz chovatelů, základní organizace Vrbno pod Pradědem – Ve Svahu 430
 Český svaz včelařů – Mnichov 180
 Český svaz žen – Mnichov 362
 Český zahrádkářský svaz – Sadová 438
 Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek – Školní 477 – L. Šajerová
 Dětský taneční soubor Zuzanky
 HC Zlatá Železná – Husova 494 - Mgr. R. Klech
 Klub vrbenských turistů – Husova 558 – Š. Kopilčák
 Levicový klub žen – Ve Svahu 423
Během roku mimo jiné pořádali:
o Oslavu MDŽ organizovanou společně s MO KSČM. Mezi hosty nechyběli
Pavel Bačgoň, členka Městského zastupitelstva Marie Pavková a předseda MO
KSČM Stanislav Koruna.
o Předmájovou veselici konanou ve spolupráci s MO KSČM ve Střeše,
k poslechu a tanci zahrála skupina DUO FRANKOVI.
 Myslivecké sdružení Praděd – Mnichov 302 – Z. Jurka
Během roku mimo jiné pořádali:
o Veřejnou střeleckou soutěž Kulový čtyřboj malorážkou na Střelnici MS Vrbno.
o Myslivecký den – Letní slunovrat na Střelnici MS Vrbno.
o Memoriál

L.

Juřici

–

Okresní

přebor

v myslivecké

střelbě

na Střelnici MS Vrbno.
o Veřejný střelecký závod 52. ročník Ceny Pradědu na Střelnici MS Vrbno
 Pěvecký sbor města Vrbna – Jesenická 226
 Řecká obec Vrbno pod Pradědem – Družstevní 597
 Sdružení občanů zdravotně postižených regionů Krnov, Bruntál, Rýmařov –
Chelčického 465 – E. Obrubníková
 Spolek Přátelé Vrbenska – Sadová 436 – K. Michalus
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o Spolek se na pozvání svých přátel z Polského spolik „Sami Sobie“ zúčastnil
31. 5. Mezinárodní kulinářské konference „Produkt tradysyjny i jego wplyw
na promocje regionu“. Město reprezentovali úspěšně výborným jelením
gulášem s knedlíky. Součástí konference byla také přednáška, která
propagovala region Vrbensko a česká národní jídla.
o

Letní

slavnost

Lapků

z Drakova

a

Dny

Lesů

České

republiky

proběhly v sobotu 17. července (10-21 hod.) a neděli 18. července (10-17 hod.)
v lese na trase Vrbno pod Pradědem – Rejvíz. Připraven byl bohatý program:
souboje rytířů a lapků, středověká střelnice, divadelní představení, potulní
flašinetáři, řezbáři, kováři, zruční řemeslníci a jarmareční prodejci. Pro děti:
razítkovací hra o ceny a zábavná „lesní pedagogika“ Uskutečnila
se experimentální II. tavba železa v replice středověké huti. Organizátoři:
Spolek Přátelé Vrbenska, Obec Heřmanovice, LČR s.p. – LS Město
Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Klub přátel Zlaté Hory, Spolek pro rozvoj
Rejvízu, ACTAEA Karlovice, CHKO Jeseníky, Hnutí Brontosaurus Jeseník,
Sdružení občanů zdravotně postižených a MAS Hrubý Jeseník. Projekt byl
realizován za podpory Nadace OKD. Příloha 28: Pozvánka na Lesní slavnost
Lapků z Drakova, příloha 29: tištěný Drakovský kurýr. Fotodokumentace 5
o

V sobotu 14. srpna se uskutečnila v areálu Hotelu Koliba tradiční Dlouhá noc.
Celé odpoledne se účastníci mohli bavit překonáváním nejrůznějších
netradičních světových a Ludvíkovských rekordů (plivání lískovým ořechem
do dálky, hod syrovým vejcem, čokoládová a šlehačková bitva dětí a mnoho
dalšího). Vstupné nebylo žádné. Fotodokumentace 6

o Novoroční sjezd Fotodokumentace 7
o Příloha 30: Brožura Spolek Přátelé Vrbenska se představuje
 TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, o.s. – Krejčího 440
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6.5 Významné kulturní, vzdělávací a sportovní akce
Níže v tabulce jsou pouze jednotlivé akce vyjmenovány, bližší informace k nim naleznete
v příloze, kde také najdete fotky z těchto akcí.
Název akce
Vyznání Pavla
Nováka
Maturitní ples
Ples Města a
městských
organizací
Koncert Jiřího
Zmožka
Jazzový večer
s orchestrem
V.Band Velké
Losiny
Pálení
čarodějnic na
Sokolce
O pohár
Ludvíkova
Křupat zdravě –
dá se hravě –
Představení M.
Dolinové a M.
Duchka
Kulový čtyřboj
malorážkou
Dny
Euroregionu
Praděd –
Vrbenské
slavnosti
Letní koncert
Drakov

Pořadatel

Doba konání

Místo konání

Cena

Střecha

3. února

Střecha

180,-

Sportovní
gymnázium
Vrbno pod
Pradědem

5. února

Restaurace Mír
ve Vrbně pod
Pradědem

200,- (vstupenka
+ konzumační
lístek)

Město Vrbno
pod Pradědem

19. února

Restaurace Mír

Střecha

8. března

Střecha

Střecha

16. dubna

Střecha

80,-

Klub
vrbenských
turistů

30. dubna

Chata Sokolka

žádné

ACS Drak

2. května

Ludvíkov

-

Střecha

19. května

Střecha

50

Myslivecké
sdružení Praděd

29. května

Střelnice MS
Vrbno p. Prad.

Žádné

Město Vrbno
pod Pradědem

12. – 13. června

Areál koupaliště

Dvoudenní 100,Sobota 80,Neděle 60,-

22. června

Střecha

Dobrovolné

17. – 18.
července

Drakov

Zdarma

11. – 29. srpna

Areál koupaliště

Dospělí 75,Děti 45,-

Pěvecký sbor
města Vrbna
Spolek Přátelé
Vrbenska aj.

Letní kino

Město Vrbno

Dlouhá noc

Spolek Přátelé
Vrbenska

14. srpna

O cenu Pradědu

Myslivecké
sdružení Praděd

11. září

Areál Hotelu
restaurantu
Koliba
Střelnice MS ve
Vrbně

280,- (vstupenka
+ konzumační
lístek)
220,-

Zdarma
Zdarma
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Vrbenská
padesátka
Den Zdraví

Klub
Vrbenských
turistů
Město Vrbno
p.Prad, Střecha,
ZÚ

18. září

-

Dospělí 20,Děti 10,-

9. října

Střecha

Zdarma

Sborovna –
divadelní
představení
XVI.
Mezinárodní
festival
pěveckých sborů
Máj v podání
Barbory
Hrzánové

Střecha

14. října

Střecha

250,-

Pěvecký sbor
města Vrbno p.
Prad.

9. října

Klub Mír

Dospělí 50,Děti 30,-

Městská
knihovna

3. listopadu

Střecha

Dospělí 50,Studenti 20,-

Podzimní
koncert

Pěvecký sbor
města Vrbna p.
Prad.

6. listopadu

Střecha

-

Střecha

10. listopadu

Střecha

120,-

Střecha

29. listopadu

Střecha

200,-

Střecha

29. listopadu

Střecha

-

15. prosince

Střecha

Dospělí 60,Děti 30,-

26. prosince

Centrum Stone

Láska brány
otevírá –
hudebně
zábavný pořad
Lekce smíchu a
zpěvu aneb
Humor a
muzikál Petra
Martináka
Zahájení
adventu
Doba kamenná
Vrbenský flek
Turnaj v šachu
Silvestrovský
sjez na pekáči

Lidové divadlo
Krnov
Vrbenští
příznivci
mariáše
Šachový oddíl
TJ Sokol
Spolek Přátelé
Vrbenska

30. prosince
31. prosince

Kavárna U
Dvořáků
Sjezdovka ve
Vrbně p. Prad.

200,- / hráč

-
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6.6 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková
organizace
Sídlo: Ve Svahu 578/13
Zřizovatel: město Vrbno pod Pradědem
Ředitelka organizace: Hana Janků
Účel organizace: zabezpečit kulturní, kulturně výchovné a kulturně vzdělávací potřeby
veřejnosti územního obvod města Vrbno pod Pradědem
Příloha 31: Hospodaření organizace
Provozní prostory organizace:
 Městská knihovna Vrbno
o Sídlo: Sadova 312
o Počet pracovníků/ přepočtené stavy: 5/3,
 z toho 2 na MD
 1 dobrovolná knihovnice
o Již od roku 1996 zajišťuje nákup na základě Smlouvy o poskytování
regionálních služeb a služeb knihovnických uzavřené s Městskou knihovnou
v Bruntále Regionální knihovnické centrum v Bruntále.
Přírustek knihovního fondu
Objem finančních prostředků
na nákup knih
Stav knihovního fondu
k 31.12.
Počet exemplářů
docházejících periodik
Celkem zaregistrováno
čtenářů
- z toho čtenáři do 15 let
Počet výpůjček
Průměrný počet výpůjček na
čtenáře
Počet akcí
- z toho vzdělávacích a
výtvarných
- besed
o Významné akce

2009
1322 sv.
200.000,- Kč

2010
960 sv.
150.000,- Kč

34.563 sv. /+953/

35.269 sv. /+706/

28

32

740

691

230
43.215 sv.
58,40 dokumentů

195
45.216 sv.
65,44 dokumentů

97
37

81
33

57
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 Autorská beseda se spisovatelkou pro děti Ivonou Březinovou
 Beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem
48

 Beseda s regionálním autorem Sotirem Joanidisem
o Zisk dotací
 Z MK ČR na projekt „Tajemství knihy“

5.000,- Kč

 Z MK ČR na projekt „Podzimní máchovské variace“
 Z MK ČR na projekt „Česká knihovna“

26.000,- Kč
2.865,- Kč

o Hospodaření
Vlastní výnosy knihovny
Granty
Dary
Celkem příjmy

2009
67.078,- Kč
18.510,- Kč
1.000,- Kč
86.588,- Kč

2010
62.682,- Kč
25.000,- Kč
1.000,- Kč
88.682,- Kč

 Střecha
o Sídlo: Ve Svahu 578/13
o Počet pracovníků/ přepoč. úvazky: 3/3
o Přehled pořádaných akcí. Příloha 32: Seznam kulturních akcí

Fotogalerie 9, 10, 12, 15, 16, 17 a 18
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o Vzdělávání
 Organizace pořádá své vzdělávací kurzy, ale také pronajímá jiným
vzdělávacím subjektům své prostory
 Univerzita třetího věku
o Zprostředkovává komerční akce firem
(Zdroj: Výroční zpráva SKaV)

6.7 Vydávání periodik, propagace obce, informační centrum, digitalizace
Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy (tento název je převzat ze zadní strany místního
Zpravodaje) vydává město Vrbno pod Pradědem, vychází vždy první pracovní den v měsíci.
Redakci a administrativu zpravodaje zajišťuje Středisko kultury a vzdělávání p.o.
Odpovědným redaktorem je Naděžda Trzaskaliková. Zpracování předlohy a grafickou úpravu
má na starosti Vladimír Ulip – WILLY, tisk zajišťuje Tiskárna - František Zubalík.
V roce 2010 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, pracovala ve složení:
šéfredaktorka Naděžda Trzaskaliková, členové rady: Ing. Helena Kudelová (starostka),
Ing. Miloš Lasota (místostarosta), Mgr. Alena Kiedroňová (sekretariát MěÚ), Hana Janků
(ředitelka SKaV).
Zpravodaj přináší občanům Vrbenska důležité informace ze života regionu, informace
o kulturním a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci.
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Cena Zpravodaje je 8,- Kč, prázdninové dvojčíslo 10,- Kč. Celkem vytištěno
15.220 ks /tj. o 380 méně než v r. 2009 / průměrné náklady na 1 kus 20,82 Kč. Průměrný
počet stran na 1 číslo 48,36 /v r.2009 - 46,27 s, r.2008 – 52 s /. V roce 2010 byl Zpravodaj
zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách Města Vrbna pod Pradědem
a Střechy.

(Zdroj: Výroční zpráva SKaV)

Propagace obce
Propagaci obce zajišťoval především odbor vnitřních věcí, jedná se o následující akce:
 Ples města a městských organizací
 Dny EP – Vrbenské slavnosti 2010
 Galerie na radnici
 Letní kino
 Prezentace

města

na

veletrhu

Regiontour

Brno,

Slovakiatour

Bratislava,

Holiday World Praha, Dovolená a Region Ostrava, Wystawa twórców Prudnik,
Targi Inter Region Prudnik
 Propagace města v publikaci Cestujeme po Moravě a Slezsku, v magazínu
Karlova Studánka a okolí, v publikaci Jeseníky – města a obce
 Informace v měsíčníku Zpravodaj
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)
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Informační centrum
Městské informační centrum, IMPULS s.r.o, se nachází vedle pošty na ulici Jesenická 252
ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková.
Hlavním úkolem informačního centra je poskytovat informace místním obyvatelům
a turistům, dále se zabývá prodejem drobných upomínkových předmětů. Zde v prodeji také
turistická známka Vrbna pod Pradědem a Pradědu.

Místní rozhlas
Vrbenští zastupitele schválili modernizaci systému městského rozhlasu. Starý systém
městského vysílání odkázaný na kabelová vedení je od roku 2007 nahrazován bezdrátovými
hlásiči, čtyři nové hlásiče byly instalovány v Železné, dalších osm v Mnichově a čtyři
ve Vrbně. V roce 2009 přibylo deset modernizovaných míst, modernizace byla dokončena
v letošním roce, kdy se instalovalo nových dvanáct hlásičů. Ani modernizace ovšem
nezaručuje kvalitní příjem pro všechny, problémy mají zejména lidé v okrajových částech
města nebo v řídké zástavbě.
Po celou dobu modernizace fungoval ve městě souběžně jak starý, tak nový systém.
Pro občany, kteří chtějí dostávat skutečně každou zprávu, mají horší kvalitu příjmu, nebo jsou
mimo domov, nabízí město ještě možnost individuální příjmu – domácí hlásiče. Pořizovací
cena jednoho hlásiče je cca 2.000,- Kč.
(Zdroj: webové stránky Města)

Digitalizace
V únoru zahájilo město ve svých domech digitalizaci systému společných televizních
antén v rámci přípravy přechodu z analogového vysílání na digitální. Do každého bytu bude
přiveden satelitní a pozemní signál na TV. Prostřednictvím nově nainstalovaných zásuvek
a kabelů, bude možné přijímat české a zahraniční satelitní programy a později pak postupně
české pozemní digitální programy.
Dle časového plánu pozemní digitalizace České republiky by měl být pro region Praděd
od podzimu 2010 do konce roku 2011, poté bude analogové vysílání ukončeno.
Příloha 33: Výstřižek z novin
(Zdroj: Zpravodaj č. 3, Bruntálský Inko, www stránky města)
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6.8 Církve
Ve městě působily následující církve:
 Římsko-katolická církev
 Církev Adventistů sedmého dne
 Církev Nová naděje
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7 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
7.1 Sociální poměry a zaměstnanost
Úřad práce a nezaměstnanost v roce 2010
Adresa: Sv. Čecha 268, Vrbno pod Pradědem
Vedoucí pracoviště: Věra Chrástková
Statistika nezaměstnanosti:
2009

2010

Vrbno pod
Pradědem

Vrbensko

Vrbno pod
Pradědem

Vrbensko

16,2

16,3

14,9

15,3

542

736

497

690

Průměrná výše míry
nezaměstnanost (MN v %)
Průměrný počet uchazečů o
zaměstnání (UoZ)

Stav k 31.12.2009

Stav k 31.12.2010

Počet
nezaměstnaných k

Počet UoZ

MN v %

Počet UoZ

MN v %

Vrbno p. Pradědem

566

16,8

593

17,9

Vrbensko

784

17,2

820

18,3

Nejnižší
nezaměstnanost
Vrbno pod
Pradědem
Vrbensko
Nejvyšší
nezaměstnanost
Vrbno pod
Pradědem
Vrbensko

Měsíc

2009
UoZ

Měsíc

2010
UoZ

MN v %

MN v %

leden

499

15,1

červen

429

12,9

leden

690

15,5

červen

592

13,2

Měsíc

2009
UoZ

Měsíc

2010
UoZ

MN v %

MN v %

prosinec

566

16,8

prosinec

593

17,9

prosinec

784

17,2

prosinec

820

18,3

31. 12. 2009
Muži
Ženy
Vrbno pod Pradědem
16,5
17,4
Vrbensko
17,1
17,3
(Zdroj: Podklady Úřadu Práce ČR)
Míra nezaměstnanosti k

31. 12. 2010
Muži
Ženy
17,8
18,0
18,5
18,0
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Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu
Adresa: Nádražní 389
Vedoucí odboru: Ivana Holčapková
Činnost: zabezpečuje výkon státní správy, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Úsek dávek pomoci v hmotné nouzi zabezpečuje poskytování pomoci k zajištění základních
životních podmínek fyzickým osobám. Rozhoduje o přiznásní příspěvku na živobytí, doplatku
na bydlení, mimořádné okamžité pomoci a o jejich výši a provádí jejich výplatu.
Terénní sociální práce:
 Počet místních šetření v rodinách žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi:
 Počet místních šetření na žádost soudů, škol atd.:

273
14

Úsek péče o těžce zdravotně postižené občany rozhoduje o poskytování dávek těžce
zdravotně postiženým.
Úsek sociálně právní ochrany dětí poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany
dětí, odboru sociálních věcí Městského úřadu Bruntál, soudy, Policií ČR, školami a dalšími
institucemi. Počet sociálních šetření v rámci sociálně právní ochrany dětí v roce 2010 byl 130.
Celkem bylo vyplaceno na dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvků zdravotně
postiženým 6.257.851,- Kč. Příloha 34: Přehled čerpání účelové dotace na dávky pomoci
v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno p. Prad.)

Veřejně prospěšné práce (VVP) jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě
s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo
jiné veřejně prospěšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně
umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci.
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadů práce v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti na tyto pracovní příležitosti poskytuje příspěvky.
V roce 2010 zaměstnávaly na VVP:
 Město Vrbno pod Pradědem – 8 pracovníků.
 Technické služby Vrbno s.r.o – 10 pracovníků.
 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, přísp. org. – 1 pracovníka.
Veřejná služba (VV) představuje podle zákona o pomoci v hmotné nouzi pomoc
obcím v záležitostech, které jsou v jejich zájmu. Jedná se mimo jiné o zlepšování životního
prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství či pomoc v oblastech
kulturního rozvoje a sociální péče. Za výkon veřejné služby pracovníci nedostávají mzdu,
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ale má vliv na výši příspěvku na živobytí pro lidi, kteří ho pobírají déle než 6 měsíců.
Nedochází u nich k poklesu této dávky na existenční minimum. Pro obce představuje veřejná
služba především bezplatnou pracovní sílu.
Od ledna 2010 eviduje město Vrbno pod Pradědem 45 pracovníků veřejné služby.
Obecně prospěšné práce (OPP) představují práci pro obce, státní zařízení a neziskové
organizace, ale jsou především alternativním trestem, tj. trestem spojeným s odnětím svobody.
V roce 2010 vykonával OPP 1 pracovník v Domově pro seniory a 2 pracovníci u Technických
služeb Vrbno s.r.o.

Centrum volného času – KLUB KOTLÍK
Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem funguje již od roku 2006. Cílem je snížení
kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného trávení volného času
dětí a mládeže. O to se snaží koordinátoři Honza Hromjak a Jaroslav Krůžela, kteří usilují
hlavně o kvalitní naplňování volného času dětí a mládeže. Sportují, navštěvují s dětmi různé
přednášky ve Středisku kultury a vzdělávání, kulturní akce, zúčastňují se soutěží. V letních
měsících vyrážejí na turistické výlety v našem okolí. V zimních měsících a v deštivém počasí
využívají děti prostor Kotlíku k různým společenským hrám, k surfování na internetu,
poslechu hudby, či jen tak ke komunikaci s vrstevníky a koordinátory. Pracuje se nejen
na úpravě klubovny, ale alespoň 2x do roka se čistí od nepořádku okolí Kotlíku včetně
přilehlého sídliště. Jednou za měsíc se dle nálady účastníku konají „kruhové rozhovory“
na různá aktuální témata (např. škola, rodina, kamarádi, vztahy, šikana, drogy apod.)
Otevírací doba:

Po–So 13:00 – 19:00 hod.
Ne

13:00 – 18:00 hod.

Centrum sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko připravilo ve vybraných
dnech po celý rok na Městském úřadě ve Vrbně psychologické, právní a sociální poradenství.
Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.
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Klubíčko
Vrbneské Klubíčko připravilo v březnu pro děti Maškarní rej, rukodělnou dílnu a odpolední
výlet do lázní Kalova Studánka.
11. ročních integrovaného letního dětského tábora připravilo na červenec Sdružení rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí Eva a jeho Klub Klubíčko. Uskutečnil se na lesní táborové
základně ve Žďárském Potoce a táborníky čekala výprava Za pokladem strýčka Skrblíka.

Domov pro senioryVrbno
Sídlo organizace: Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262
Ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová
Skladba obyvatel DPS:
K 31. 12. 2009
78
39
39

Počet klientů
- Z toho muži
- Z toho ženy
Nové žádosti k vyřízení k 31. 12. 2010

K 31. 12. 2010
75
36
39
14

Věkové skupiny
43-65 let
65-85 let
Nad 85 let
Průměrný věk klienta

K 31. 12. 2009
17
50
11
74

K 31. 12. 2010
15
51
9
75

Pohyblivost
Trvale upoutání na lůžko
Vozík
Chodítko
Fr. Hole
Mobilita celkem

K 31. 12. 2009
14
26
11
12
49

K 31. 12. 2010
10
14
4
5
33

Pohyb obyvatel
Počet klientů
- Přijatí
- Odchod na vlastní žádost
- Úmrtí
Přijatí na přechodný pobyt
Služba poskytnutá celkem
Evidence žádostí

K 31. 12. 2009
78
22
4
17
0
99

K 31. 12. 2010
75
29
7
25
0
107
14
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Úhrady za pobyt v DPS: Měsíční úhrada zahrnuje:
a) stravování – 5x denně, diabetici 6x denně,
b) bydlení a služby s bydlením spojené – el.energie, topení, teplá voda, úklid, praní a opravy
prádla, opravy v budově, služby, všeobecný materiál, odpisy, mzdy a odvody z mezd
c) ošetřovatelskou péči - podpora a pomoc při sebeobsluze, nákupy apod.
Příloha 35: Úhrady za poskytování ubytování a stravy

Pro rok 2010 vyplývá ze statistik:
 Klesl počet mobilních klientů nebo pohybujících se pomocí kompenzačních pomůcek
(zemřelo 26 klientů, převážně z pohyblivé skupiny).
 Přibylo klientů bez přiznaného příspěvku na péči.
 Nově nastupující klienti přicházeli z nemocnic bez vyřízeného příspěvku na péči.
 Stoupaly příjmy za úhrady úkonů placené péče (úhrnná částka za úhradu úkonů
placené péče z vlastních příjmů klientů v roce 2010 činily 128 649,- Kč.
Zdravotní péče byla zajišťována praktickým privátním lékařem MUDr. Matelovou.

V naléhavých případech byla lékařská pomoc zajišťována pohotovostní zdravotnickou
službou LSPP Bruntál. Celkový počet hospitalizací činil 894 dní.
Celkový počet

Prům. hospit.

Odborná mbul.

Prům. ambul. vyšetření

dní hospitalizací

na 1 obyvatele

vyšetření

na 1 obyvatele

2009

1557 dní

19,7 dní

528

6,7

2010

894 dní

11,3 dní

424

5,4

Rok

Zaměstnanci:

Počet osob/ úvazky

K 31. 12. 2009
Sezónně
Mimosezónně
33/32

32/31,5

K 31. 12. 2010
Sezónně
Mimosezónně
36/ 34,5

35/ 34

Příjmy a výdaje:
Příjmy

Zřizovatel Město

Státní dotace

DPS Vrbno

Vrbno p/P.
2009

2.500.000,- Kč

5.900.000,- Kč

9.473.203,73 Kč

2010

2.5000.000,- Kč

6.7000.000,- Kč

9.971.609,79 Kč

58

Příloha: Výdaje DPS za rok 2010

Výnosy za rok 2010 celkem

19.171.609,79 Kč

Náklady za rok 2010 celkem

19.171.161,89 Kč

Hospodářský výsledek ke dni 31. 12. 2010

447,90 Kč

(Zdroj: Výroční zpráva DPS)
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7.2 Zdravotní služby
Chirurgická ambulance
 MUDr. Miloslav Procházka – Nádražní 244
 MUDr. Yifru Assefa – Nádražní 224
Interní a diabetologická ambulance
 MUDr. Alena Húsková – Jesenická 146
Ordinace ženského lékaře
 MUDr. Petr Svoboda – Jesenická 146
 MUDr. Jan Stejskal – Jesenická 12
Ortopedická ambulance
 MUDr. Miroslav Halíř – Jesenická 146
 MUDr. Zuzana Juráňová – Jesenická 146
Ošetřovatelská péče
 Marie Čudovská – Sadová 498.
Praktický lékař
 MUDr. Vlasta Holajová – Myslivecká 357
 MUDr. Otakar Kopřiva – Sadová 310
 MUDr. Zuzana Martínková – Jesenická 146/28
 MUDr. Eva Matelová – Sadová 310
 MUDr. Miroslav Schubert – praktický lékař pro děti a dorost, Jesenická 448
 MUDr. Hana Strouhalová – praktický lékař pro děti a dorost, Bezručova 83
Rehabilitační ordinace
 Irena Jedináková – Jesenická 146
 MUDr. Hana Jurajdová – rehabilitace, akupunktura, homeopatie, Sv. Čecha 268
Stomatologická ordinace
 MUDr. Stanislav Koudelka – Nádražní 202
 MUDr. Tomáš Staněk – Jesenická 146
 MUDr. Blanka Šaňková – Školní 477
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 Soňa Jelínková – stomatologická laboratoř – Železná 111

Lékárny a prodejny zdravotnického materiálů
 Lékárna Magnus – Jesenická 633, Vrbno pod Pradědem
 Lékárna 111 – Nádražní 202, Vrbno pod Pradědem
 Vegall Pharma, s.r.o – prodej produktů, poradenství, Železná 65, Vrbno pod Pradědem
 Biovela, s.r.o – výroba a prodej zdravotnického materiálů, Bezručova 619, Vrbno pod
Pradadědem

Hori, dopravní služba, s.r.o. – Bezručova 83, Vrbno pod Pradědem
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8 ŠKOLSTVÍ
8.1 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Ředitel: Kubíčková Květa
Kapacita: 84 dětí, 4 třídy
Školní rok: 2009-2010
Provoz mat. školy: 5.30 hod. – 15.30 hod.
Počet žáků: 75, v provozu 3 třídy
 Počet integrovaných dětí: 7
 Počet dětí s odkladem šk. docházky: 4
 Počet dětí odešlých na ZŠ: 21
Součástí školy:
 Školní jídelna

kapacita 130 jídel

Celkové počty pracovníků (osob/ přepočtených pracovníků)
2009/2010
Pedagogů celkem

5/ 5 (od 1.9.2009 do 28.2.2010)
6/ 6 (od 1.3. 2010 do 30.6.2010)

Nepedagogů celkem

4/ 3,40

Zaměstnanců celkem

9/ 8,40 (od 1.9.2009 do 28.2.2010)
10/ 9,40 (od 1.3. 2010 do 30.6.2010)

Akce školy:
 Otevření parku „Dětský svět“.
 Česko-polská akademie.
 Mikuláš.
 Vánoční tvoření, vánoční besídky.
 Lyžařský výcvik.
 Karneval.
 Topení „Moreny“.
 Velikonoční tvoření.
 Divadelní festival.
 Výlet do Polska – Pokrzywna.
 Besídky ke dni matek.
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 Výlet do Zoo.
 7x divadelní představen.í
 Aj.
(Zdroj: Výroční zpráva MŠ)

8.2

Mateřská

škola

Vrbno

pod

Pradědem

Vrbno

pod

Pradědem,

Ve Svahu 578, příspěvková organizace
Ředitel: Magdalena Nováková
Kapacita: 100 dětí / 4 třídy
Školní rok: 2009/2010
Provozní doba: 5.45 – 15.45
Počet žáků: 99 / 4 třídy
 Počet integrovaných dětí: 3
 Počet dětí s odkladem šk. docházky: 13
 Počet dětí odešlých na ZŠ: 22
Součástí školy:
 Školní jídelna

kapacita 100 jídel

Celkové počty pracovníků (osob/ přepočtených pracovníků)
2009/2010
Pedagogů celkem

8/ 7,2

Asistentka pedagoga

1/ 05

Nepedagogů celkem

7/ 5,4

Zaměstnanců celkem

Akce školy:
 Zahájení školního roku – hledání pokladu na školní zahradě.
 Zájezd do kina.
 Mikulášská nadílka.
 Vánoční tvoření společně s rodiči, vánoční besídka s nadílkou pro děti, vánoční
koncert pro rodiče a přátelé školy ve Střeše, vystoupení na Vánočních trzích.
 Lyžařský výcvik.
 Návštěva dětí z MŠ v I. třídách ZŠ.
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 Oslava výročí 30 let MŠ s výstavou fotografií ve Střeše, malá oslava s programem dětí
z MŠ v sále Střechy pro veřejnost a hosty, mj. bývalé zaměstnance.
 Zimní olympiáda na zahradě MŠ.
 Karneval.
 Společné odpoledne pro rodiče a děti při zdobení velikonočních vajíček.
 Akademie s koncertem pro rodiče u příležitosti Svátku matek.
 Vystoupení pro obyvatele DD v Mnichově.
 Dětský den na školní zahradě.
 Výlet do Karlovy Studánky.
Hospodaření školy:
Příspěvek města činil 1 030 000,- Kč, kromě běžných oprav (oprava podlahy –
výměna PVC v 1. a 4. Třídě, prasklé vodovodní potrubí apod.) se uskutečnila výměna
osvětlení (světla zářivky) ve všech třídách a hernách – požadavek hygieny, osvětlení bylo
nedostatečné.
(Zdroj: Podklady paní ředitelky Novákové)

8.3 Základní škola Vrbno pod Pradědem
Adresa: Školní 477
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek
Kapacita: 750 žáků
Školní rok: 2009-2010
Počet žáků: 359, z toho:
 1. - 5. ročník 220
 6. - 9. ročník 139
Součástí školy:
 Školní družina

kapacita 90 dětí, určena pro děti prvního stupně, zapsáno bylo
celkem 87 dětí, které byly rozděleny do 3 oddílů;

 Školní klub

kapacita 60 dětí, zajišťuje nepravidelnou činnost příchozí děti
a v ranních hodinách také pro děti druhého stupně, které do
školy dojíždějí;

 Školní jídelna

kapacita 550 jídel;
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Celkové počty pracovníků (osob/ přepočtených pracovníků):
2009/2010
Pedagogů celkem

31/ 27,96

Učitelů

28/ 24,46

Vychovatelů

3/ 2,50

Nepedagogů celkem

15/ 13,82

Ostatní (správní + THP)

10/ 8,82

Pracovníci ŠJ

5/ 5,00

Zaměstnanců celkem

46/ 41,78

Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
Ročník

Gymnázium

SŠ s maturitou

SŠ s výučním

Celkem

listem
5.

7

0

0

7

8.

0

0

1

1

9.

0

17

14

31

Celkem

7

17

15

39

Akce školy:
Celkem se žáci účastnili 35 sportovních soutěží, z toho dokonce 1 na mezinárodní
úrovni a 2 na úrovní krajské. Za úspěch lze považovat trvale velmi dobré výsledky
Natálie Vlčkové, Terezy Kopfové a Terezy Pantlíkové ve stolním tenisu, které se v krajských
kolech umisťovaly na předních místech, dále výborné výsledky mladých fotbalistů
v McDonald´s Cupu v okresních i krajských kolech.
Naukových soutěží bylo pořádáno 40, jednalo se především o školní kola, ale také
1 soutěž na mezinárodní a 4 na krajské úrovni. V této oblasti lze za velmi dobré výsledky
považovat 1. a 2. místo v okresním kole BiO-C Barbory Čudové a Ivany Zabloudilové, která
navíc získala v krajském kole 2. místo. Adéla Pravdová a Natálie Vlčková získaly
1. a 2. místo v okresním kole BiO-D. 2. Místo v okresním kole dějepisné olympiády získal
Michal Urban.
DPS Sedmihlásek získal zlaté pásmo, na mezinárodní soutěži v Polsku obsadil
1. místo.
Dále se během roku uspořádalo 14 akcí tříd, 12 dílen či podobných projektů.
Škola připravila pro sebe, ale také pro veřejnost či pro školy v kraji 35 různých typů akcí.
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Školní družina připravila 24 akcí pro děti.
Příloha 37: Tištěný školní časopis vydávaný na konci školního roku

8.4 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.
Pradědem
Adresa: Nám. Sv. Michala 17/20
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel: Ing. Vladimír Kočička
Školní rok: 2009/2010
Součástí školy:
 Základní škola praktická
o Počet žáků: 28
 Základní škola speciální
o Počet žáků: 12
 Dětský domov

kapacita 48 dětí
ukončení pobytu: 14 dětí
návrat do biologické rodiny: 8 dětí
ukončení z důvodů plnoletostí: 6 dětí
přijetí nových dětí: 23
útěky nahlášené PČR: 21

 Školní jídelna

kapacita 120 obědů

celodenní stravování děti: 48
docházející děti: 26
dospělí: 54

 Školní družina

kapacita 20 žáků

počet žáků: 14

Celkové počty pracovníků (osob/ přepočtených pracovníků)
2009/2010
Pedagogické úvazky
-

36/ 29,25

MD

4/4

Dlouhodobá PN

1/1

Nepedagogické úvazky

25/ 15,02

Celkem

61/ 44,27
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Akce školy:
 Zahájení grantového projektu „Zlaté ručičky“ (projekt je financován z Evropského
sociální fondu a státního rozpočtu České republiky), který je zaměřen na koncepci
inkluzivní školy, která umožní odstraňování bariér i podporu nadání žáků.
 Projekty regionální:
o Lehkoatletické přebory – konají se pravidelně v měsíci květnu, jedna žákyně
postoupila do krajského kola.
o Mosty Přerov – Nadace „Genáček“ – akce je pořádána pro mentálně
postiženou mládež z celé ČR, která je organizována a zaštiťována předními
českými umělci.
 Projekty okrskové:
o Střelecké závody.
o Stolní tenis – žáci získali 2. místo.
o Recitační soutěž.
o Vybíjená – žáci obsadili 4. míst.
o Zlatokopové 21. století – jedná se o soutěž ve vědomostech při práci
s počítačem.
o Mladý zdravotník – organizuje ČČK – soutěž určena pro žáky ZŠ a gymnázii,
umístění dětí 4. – 5. místo.
o Všestrannost – žáci obsadili 3. místo.
o Mladý cyklista – soutěž vědomostí z dopravních předpisů a v praktické jízdě
na kole, v obou kategoriích vybojovali žáci 1. a 2. místo.
 Projekty školní:
o Soutěž aktivity – celoroční evidence všech akcí a umístění jednotlivých žáků
a tříd ve všech soutěžích.
o Den země – žáci se svými učiteli plní při výšlapu do přírody různé úkoly
spojené s tématikou tohoto mezinárodního svátku.
o Dopravní výchova – osvojení si základních dovedností pro bezpečný pohyb
na pozemních komunikacích.
o Projekt „Řemesla“ – Den otevřených dveří pro kamarády a rodiče.
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Základní údaje o hospodaření:
Celkové výnosy, z toho:
 Provozní dotace

21 012 030 Kč
19 805 350 Kč

 Ošetřovné, přídavky

336 690 Kč

 Stravné

309 174 Kč

 Ostatní výnosy

560 816 Kč

Celkové náklady, z toho:

21 094 960 Kč

 Mzdové náklady

11 755 806 Kč

 Zákonné odvody

3 900 795 Kč

 Odvody na FKSP

235 116 Kč

 Ostatní náklady na provoz

5 203 243 Kč

Náklady na opravy a údržbu školského zařízení činí za školní rok 2009/2010: 106 356 Kč.
Prostředky byly použity na opravu služebního vozidla Mazda, vodovodní přípojky, elektro,
opravu školní jídelny a na jiné drobné opravy.

8.5 Základní umělecká škola, Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem
Právní forma: Příspěvková organizace
Statutární zástupce a ředitel v Bruntále: Mgr. Jiřina Krystýnková
Adresa: Nám. J. Žižky 6, Bruntál
Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků a dospělých
v uměleckých oborech
Obory: hudební, výtvarný
Adresa pobočky: Komenského 59, Vrbno pod Pradědem
Vedoucí pobočky: Iva Sokolářová
Školní rok: 2009/2010
Počet žáků: 49
Celkový počet pracovníků: 4
Významné akce:
 30. 11. 2009 třídní koncert p. uč. Kocfelda a pí uč. Sokolářové.
 3. 12. 2009 třídní koncert pí uč. Vajdové a p. uč. Novosada.
 19. 4. 2010 třídní koncert p. uč. Kocfelda a pí uč. Sokolářové.
 22. 4. 2010 třídní koncert pí uč. Vajdové a p. uč. Novosada.
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8.6 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12,
příspěvková organizace
Ředitel: do 31. 12. 2009 PaedDr. Michaela Hradilová
Zástupce statutárního orgánu: od 1. 1. 2010 Ing. Jitka Krätschmerová
(PaedDr. Michaela Hradilová odešla k 31. 12. 2009 do starobního důchodu. Po vypsaném konkurzu
na ředitele školy se vybraný kandidát před schválením rady Moravskoslezského kraje této funkce
vzdal.

Vedením

školy

byla

proto

pověřena

její

bývala

statutární

zástupkyně

školy

Ing. Jitka Krätschmerová).

Školní rok: 2009/2010
Počet žáků: 193 studentů, včetně večerní školy
Součástí školy:
 Sportovní gymnázium

kapacita 288 žáků
adresa: nám. Sv. Michala 12

 Školní jídelna

kapacita 300 jídel
adresa: Žižkova 577

 Domov mládeže

kapacita 25 žáků
adresa: Sklárenská 600

Celkové počty pracovníků (osob/ přepočtených pracovníků)
2009/2010
Pedagogů
-

26/ 20,0

Ředitel, zást.ředitele
-

2/ 2

Učitelů

16/ 14,8

Vychovatelů

2/ 1,4

Trenérů

9/ 5,37

Psycholožka

1/ 0,4

Nepedagogů

9/ 7,5

-

4/ 3,8

Školní jídelna

Počty tříd a žáků
2009/2010

Počet tříd/ skupin

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Třídy denní studium

8

172

21,50

Večerní studium

1

21

21

Sportovní skupiny

6

41

6,83

Domov mládeže

1

24

24
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Údaje o přijímacím řízení na VŠ a VOŠ 2009/2010
Počet

Přihlášky na VŠ

Přijetí na VŠ

Přijetí na jaz.

absolventů
25

Nástup do práce

školu
23

20

2

3

Občanská sdružení působící při škole:
 Společnost přátel Sportovního gymnázia Vrbno p. P.
o Předseda: Martina Jarošová
o Počet členů: 213
o Cíl: organizování, zabezpečování a spolufinancování zájmové činnosti
studentů, zejména naukové soutěže, taneční kurzy a kurzy společenského
chování, veškeré sportovní aktivity studentů a mnoho dalších volnočasových
aktivit studentů.
 Sportovní klub při Gymnáziu Vrbno pod Pradědem
o Předseda: Ing. Jitka Krätschmerová.
o Počet členů: 250.
o Počet oddílů: 4 (běh na lyžích, orientační běh a lyžařský orientační běh,
sjezdaři, biatlon).
Významné zájmové aktivity:
 Galerie na schodech – výstavy zajišťuje pan Lubomír Tomeček, galerie zabírá horní
část schodiště a přízemí. Každoročně se v průběhu školního roku realizuje 5-6 výstav,
které jsou zpravidla zahajovány vernisáži za účasti autora..
 Dramatický kroužek – realizuje vlastní představení, která jsou inspirována klasickým
českým i světovým repertoárem. Svá představení předvádějí spolužákům, ve Střeše,
v mateřských školách, v Domě seniorů, v okolních obcích i na různých divadelních
přehlídkách. Vrcholem roku 2009 bylo vystoupení na farmě Bolka Polívky v Olšanech
a na festivalu studentských divadel Kajdeš 2009 v Ostravě.
 Výtvarné aktivity studentů.
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků:
 Jiří Panáček – na Mistrovství světa v karate v kategorii mužů vybojoval 3. místo, byl
nejmladším účastníkem seniorského šampionátu ve švýcarském Bernu a jediným
Čechem, který postoupil do finálových bojů. Na Mistrovství Evropy byl
na 2. a 3. místě. Za své sportovní úspěchy byl oceněn 21. 9. 2009 hejtmanem kraje
mezi 30 nejúspěšnějšími žáky škol Moravskoslezského kraje ve školním roce 2008/09.
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 Matěj Lasák – je členem reprezentačního družstva ČR cyklokrosu U 23 a v Českém
poháru se pravidelně umísťuje do 5. místa. Byl VV ČOV nominován na první
Olympijské hry mládeže, které se konaly 14. - 26. 8. 2010 v Singapuru. Za své
sportovní a studijní výsledky byl za školní rok 2009/2020 oceněn hejtmanem
Moravskoslezského kraje.
 Petra Houserová – byla 1. juniorka na Mistrovství Moravy a Slezska
a 2. na Mistrovství Moravskoslezského kraje, vždy ve slalomu. V rámci
České republiky byla v žebříčku na 10. místě ve slalomu a ne 13. místě v obřím
slalomu.
 Eva Haltofová – nejlepší výsledky zaznamenala v lyžařském orientačním běhu,
kde byla v celostátním žebříčku na 2. místě. Na Mistrovství ČR obsadila dvakrát
2. místo a jednou byla na 1. místě.
 Jana

Jančová

–obsadila

v

celostátním

žebříčku

skončila

na

3.

místě

za Evou Haltofovou a na Mistrovství ČR obsadila 3. místo a 4. místo. Ve štafetách
si děvčata vybojovala 3. místo.
 Andrea Prokešová – obsadila v žebříčku 1. místo v běžeckém lyžování skončila
celkově v Českém poháru na 5. místě.
 Patrik Thomas – obsadil na Mistrovství ČR 17. místo a v Moravskoslezském poháru
1. místo.
 Václav Žabíček v Moravskoslezském poháru 2. místo.
 Jiří Polcer v Moravskoslezském poháru 3. místo.
 Martina Onderková v Moravskoslezském poháru 1. místo a byla vybrána
Českým olympijským výborem za Českou republiku na celosvětový mezinárodní
kemp mládeže do Singapuru.
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9 POČASÍ, KLIMATICKÉ ZMĚNY
 1. 1. 2010 byla v poledne naměřena teplota 6,3 °C. V dalších lednových dnech
se střídaly tuhé mrazy s velkým množstvím sněhu, po celý měsíc ani jednou
nevysvitlo sluníčko. Nejnižší teplota byla naměřena 27. 1. v ranních hodinách -20,8
°C, tento měsíc byl za posledních 10 let nejchladnější. V průběhu ledna nebyly žádné
dešťové srážky.

Srážky v lednu[mm]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

18,9

5,2

29,2

24,8

7,4

0

(Zdroj: Zpravodaj č. 3/2010 – meteorologická stanice ZŠ)
 Únor poměrně mrazivý, velké množství sněhu a často silný vítr.
 V noci ze 17. na 18. března nenapadl poprvé za zimu sníh, jinak celou zimu sněžilo.
Od čtvrtka 18. března se začalo počasí umoudřovat, teploty stouply na plusové
hodnoty. Jaro se začalo pomalinku probouzet. Jarní počasí bylo chladné
a nadprůměrně deštivé. Podle statistických údajů bylo sluníčka nejméně za posledních
46 let. Květen i část června byla docela chladná a deštivá, od 7. června zasáhly
tropické teploty, které v pátek 11. 6. 2010 stouply na 30 stupňů ve stínu.
 O víkendu před dušičkami bylo hodně větrno, na dušičky 2. 11. Bezvětří.
 Listopad byl teplotně nadprůměrný, v týdnu od 1 -7 bylo naměřeno až 14°C, ovšem
z neděle na pondělí 28. – 29. 11 napadl první sníh.
 Vánoce byly tradičně bez sněhu, na silnici se válela uježděná „břečka“.
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10 RŮZNÉ
 V únoru 2010 zemřel Zdeněk Honz – učitel, kulturní pracovník a především
významná osobnost města. Příloha 38: vlastní životopis Zdeňka Honse
 Euroregion Praděd vydal nové propagační materiály o Jeseníkách, problém byl v tom,
že byly plné faktografických chyb. Nekvalitní brožury stály bezmála 800 tisíc korun
z dotací Evropské unie. Příloha 39: Výstřižek z novin
 Celostátní pátrání bylo vyhlášeno po vrbenském občanovi Miroslavu Jägermannovi
za trestné činy maření výkonu soudního rozhodnutí a řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění. Příloha 40: Výstřižek z novin
 Tragickou bouračku s následkem smrtí zavinil 22letý Petr Zahradník z Vrbna
pod Pradědem. Nehoda se stala v Brně, mladík před jízdou vypil větší množství
alkoholu, a přestože nevlastnil řidičský průkaz, vyjel. Dostal 5 let. Příloha 41:
Výstřižky z novin
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3. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce
2009/2010, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek.
4. Výroční zpráva Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny,
pro školní rok 2009/2010, vypracoval Ing. Vladimír Kočička. Dále se na tvorbě
podíleli Miroslav Klesnil, Mgr. Danuše Humlová, Blažena Servusová, Eva Černá,
Bc. Eva Kubišová
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5. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia a Sportovního gymnázia ve školním roce
2009/2010, vypracovala Ing. Jitka Krätschmerová
6. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskaliková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2010Vychází měsíčně
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12 PŘÍLOHY
1) Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny květen 2010.
2) Volební výsledky Moravskoslezského kraje.
3) Ministři nové vlády.
4) Oznámení o době a místě konání voleb ve Vrbně pod Pradědem.
5) Výsledky voleb do Parlamentu ve Vrbně.
6) Výsledky voleb do zastupitelstva.
7) Jednotlivý zvolení do zastupitelstev.
8) Jednání Zastupitelstva Města.
9) Usnesení Rady Města.
10) Organizační struktura MěÚ.
11) Odbory MěÚ a jejich personální složení.
12) Poskytnuté dotace 2010.
13) Místní poplatky – ceník.
14) Rozpočet – aktiva.
15) Rozpočet – pasiva.
16) Projekty realizované nebo předložené v roce 2010.
17) Výstřižek z novin – K výstavbě kanalizace v Železné a Mnichově pomohly dotace.
18) Výstřižek z novin – Budují lesopark za miliony …
19) Výstřižek z novin – Vítr skácel stromy v parku. Příště spadnou na domy?
20) Seznam obchodů a služeb.
21) Propagační materiál SDH – Pořiďte si hasicí přístroj.
22) Propagační materiál SDH – Hlásiče požárů.
23) Propagační materiál SDH – Nesprávné parkování vozidel.
24) Propagační materiál SDH – Doma bezpečně.
25) Výstřižek z novin – Vrbenská služebna policie má novou recepci.
26) Výstřižek z novin – Občané vrbenska debatovali s policisty.
27) Setkání s policisty a zástupci města.
28) Pozvánka lesní slavnost lapků z Drakova.
29) Tištěné noviny – Drakovský kurýr.
30) Tištěná brožura – Spolek Přátelé Vrbenska se představuje.
31) Hospodaření Střechy.
32) Kulturní akce ve Střeše v roce 2010.
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33) Výstřižek z novin – Město digitalizuje systémy společných antén.
34) Přehled čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi.
35) Úhrady za poskytování ubytování a stravy.
36) Výdaje DPS za rok 2010.
37) Tištěný školní časopis vydávaný na konci školního roku.
38) Životopis Zdeňka Honse.
39) Výstřižek z novin – Unie zaplatila za bláboly 800 tisíc!
40) Výstřižek z novin – Miroslav Jägermann řídil auto bez oprávnění.
41) Výstřižky z novin – Totálně opilý mladík srazil na přechodu dvě ženy; Opilý a bez
řidičáku zabil ženu, teď stojí před soudem.
42) Plakát Vrbenské slavnosti 2010.
43) Soutěž módní fantazie.
44) Soutěž talent regionu 2010.
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13 FOTOGALERIE
1) Vítání občánků.
2) Kruhový objezd.
3) Přednáška Policie ve Vrbně.
4) Lesní slavnost Lapků.
5) Dlouhá noc.
6) Silvestrovský sjezd na pekáči.
7) Vyzvání Pavla Nováka.
8) Koncert Jiřího Zmožka.
9) Skupina V. Band Velké Losiny.
10) Pálení čarodějnic.
11) Křupat zdravě, dá se hravě.
12) Letní slavnost.
13) Vrbenská padesátka.
14) Sborovna.
15) Láska brány otevírá.
16) Doba kamenná.
17) Lekce smíchu a zpěvu.
18) Papučový bál.
19) Vrbenské babí léto.
20) MŠ Ve Svahu.
21) Předávání maturitních vysvědčení.
22) Vrbenské klubíčko.
23) Vrbenské rybníky.
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