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1 UDÁLOSTI ROKU 2011 
LEDEN 

 Na počátku roku pohrozili čeští lékaři výpovědi, pokud jim ministerstvo zdravotnictví 

nepřidá na platech. Odejít chtěla nejméně čtvrtina doktorů. Hrozilo dokonce, že by 

nemusela být zajištěná dostatečná péče pro pacienty. Poté co v únoru slíbila vláda 

přidání tuzemským lékařům, došlo k urovnání napjaté situace  

ve zdravotnictví. Výzva „Děkujeme, odcházíme“ byla odpovědí českých lékařů  

na dlouhodobé podfinancování a chaos ve zdravotnictví. Lékaři, kteří se k výzvě 

přidali, se zavázali k podání výpovědi k 1. březnu. Na základě dohody měli lékaři získat 

nové platové tabulky, které jim měly zajistit přilepšení o 5000 až 8000 korun měsíčně. 

Nakonec Heger našel dvě miliardy na platy lékařů.  

 Tomáš Chalupa se stal novým ministrem životního prostředí. Nahradil odstoupivšího 

Pavla Drobila, který v prosinci 2010 rezignoval kvůli možné korupci na Státním fondu 

životního prostředí.  

 Ministr vnitra Radek John jmenoval novým policejním prezidentem Petra Lessyho, 

jehož vybrala komise složená z odborníků včetně zástupců koaličních stran.  

 Zemřela nejstarší obyvatelka Česka. Marie Smejkalová zesnula v Kroměříži ve věku 

107 let. 

ÚNOR 

 Dne 5. února, ve věku 85 let, zemřel herec, muzikant a cimrmanolog  

Pavel Vondruška. 

 Dne 26. února, ve věku 84 let, zemřel v Praze novinář a autor knih o holocaustu 

Arnošt Lustig. Spisovatel pět let bojoval s rakovinou krve. Jako dospívající prošel 

ghettem v Terezíně a koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu. Zážitky z té 

doby byli těžištěm jeho tvorby.  

BŘEZEN 

 Jedenáctý březen se zapsal pro Japonsko jako den největší přírodní katastrofy, která 

postihla zemi. Nedaleko pobřeží udeřilo zemětřesení dosahující síly 8,9 stupňů 

Richterovy škály. Otřesy uvedly do pohybu obrovskou masu vody, která ve formě 

třiadvacetimetrové tsunami smetla pobřeží Japonska. Zmizela celá města i vesnice, 

zasažená byla jaderná elektrárna Fukušima, jejíž nehoda děsila svět. Zemřelo přes  

15 tisíc lidí, dalších 10 tisíc se pohřešovalo.  Japonská vláda varovala, že radiace 

dosahuje nebezpečných hodnot až do vzdálenosti 30 kilometrů od elektrárny. 

Japonsko i svět zasáhla panika. Oblast kolem Fukušimy se následně stala prakticky 

mrtvou zónou. Podobně na tom byly i další oblasti, které živly zasáhly.  



Zasažený ostrov Honšú, největší japonské souostroví, se posunul o 2,4 metru.  

Zemská osa pak byla vychýlena o nejméně 10 centimetrů.  

 Novým předsedou ČSSD byl zvolen dosavadní statutární místopředseda strany 

Bohuslav Sobotka.  

 Český lékař Bohdan Pomahač provedl v USA první transplantaci celého obličeje.  

 Ve dnech 25. – 26. 3. proběhlo v Česku sčítání lidu, domů a bytu, na základě kterého 

žilo letos na jaře celkem 10 562 214 obyvatel, což bylo o 332 154 více než při 

minulém sčítání. Výsledky sčítání ukázaly také, že se zvyšuje počet vysokoškoláků i lidi 

bez vzdělání, negramotných přibilo oproti minulému sčítání o čtvrtinu. Ukázky 

vzorových listin k vyplnění – viz příloha.  

 Poslední březnový den mohli lidé naposledy platit papírovou padesátikorunou.  

Od 1. dubna zůstala v platnosti jen mince stejné hodnoty.  

DUBEN 

 Kabinet Petra Nečase doznal změn, a to když faktický šéf Věci veřejných Vít Bárta  

po sérii skandálů nabídl rezignaci na funkci ministra dopravy a premiér ji obratem 

přijal.  

 Prezident Klaus se stal v dubnu světovou superstar. Na návštěvě Chile ho zachytily 

kamery, jak si zálibně prohlíží protokolární pero, zatímco jeho protějšek  

Sébastian Piňera mluví. Po několika chvatech psací potřeba zmizela v Klausově kapse. 

Prezident pak událost zlehčoval s tím, že šlo o obyčejné pero. Hostitelé se však 

bránili, že jde o vzácný výrobek chilských šperkařů.  

 Audionahrávka zachytila puč uvnitř VV s podporou ODS. Ukázalo se, že rozkol uvnitř 

Věci Veřejných byl pravděpodobně dopředu naplánován. Za akcí měla stát šéfka 

poslanců Kristýna Kočí a někteří lidé z ODS.  

 Prezident Václav Klaus jmenoval na Pražském hradě dvojici nových ministrů.  

Radka Johna (VV) v čele resortu vnitra vystřídal někdejší elitní policista Jan Kubice, 

ministra dopravy Víta Bártu (VV) jeho dosavadní náměstek Radek Šmerda.  

 Necelý rok od voleb se opozice již podruhé pokusila svrhnout vládu. A podruhé 

neuspěla. Za kabinet Petra Nečase se postavili všichni přítomní koaliční poslanci.  

Pro vyslovení nedůvěry hlasovali zástupci ČSSD, KSČM a tři nezařazení exposlanci  

Věci veřejných – Škárka, Huml, Kočí.  

 Dne 29. dubna se konala svatba britského prince Williama a Kate Middletonové. 

Svatbu sledovaly dvě miliardy diváků, do Londýna dorazil milion lidí.   

KVĚTEN 

 Dne 1. května byl Jan Pavel II. Prohlášen za blahoslaveného. 

 Americký prezident Barack Obama v květnu oznámil, že elitní americké komando 

zabilo nejhledanějšího teroristu světa Usáma bin Ládina. Neschovával se v jeskyni  

na odlehlém místě, ale ve vile pákistánského letoviska pro movité Abbottábád.  

Tělo šéfa Al Kájdy Američané nikdy neukázali.   



 Krátce po poledni 20. března zemřel bývalý ministr financí a oceňovaný ekonom 

Eduard Janota. Skonal na tenisovém kurtu na zástavu srdce.  

 Evropou se začala šířit panika z nového viru. Německo zasáhla akutní epidemie 

krvácivých průjmů vyvolaných bakterii Escherichia coli. Prvním uznaným důkazem 

nákazy se stala smrt 83leté Hannoveřanky. Virus se dostal  

i do České Republiky, naštěstí nikdo nezemřel. Celkově onemocněly tři a půl tisíce lidí, 

více než padesát zemřelo.  

 V Bratislavě a Košicích se hrálo mistrovství světa v ledním hokeji (od 29. 4 do 15. 5). 

Češi si přivezli bronz a vyhráli nad Ruskem 7:4.   

 Do konkurzu se dostala nejstarší tuzemská loterijní společnost Sazka, s touto firmou 

rovněž souvisí i konec Aleše Hušáka. Nad Sazkou se ujal moci konkurzní správce, 

věřitelé v této roli ponechali Josefa Cupku, dosavadního insolventního správce.  

ČERVEN 

 U státních maturit propadlo 19,5 procenta studentů, každý desátý k ní navíc nebyl 

připuštěn. Celkem tak neuspělo 29,2 procent maturitního ročníku z celkových 98 762 

studentů. Nejhůře dopadli studenti odborných škol, hlavně učilišť a nástavbových 

oborů.  

 Konala se avizovaná masivní čtyřiadvacetihodinová stávka odborů proti reformám 

vlády Petra Nečase, která skončila neúspěchem, jelikož účast byla nižší, než si 

organizátoři představovali. V pražských ulicích se pohybovala jen asi tisícovka 

demonstrantů z řad dopraváků, horníků a zemědělců. Akce se obešla bez vážnějších 

incidentů s výjimkou potrefení ministra financí Miroslava Kalouska, který vyšel mezi 

lid, a dostal rajčaty.  

 Kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) schválil zákony nutné pro zavedení druhého 

pilíře důchodového systému. Ten počítá s účty u soukromých fondů i možnosti 

vyvedení tří procent ze sociálního pojištění na tyto účty.  

ČERVENEC 

 Kauza neoprávněně získaných titulů na plzeňské právnické fakultě se uzavřela. 

Diplom byl zrušen devíti absolventům, někteří přišli dokonce najednou o více titulů.  

 Začala rekonstrukce budovy Národního muzea v Praze, která potrvá pět let.   

 Kvůli likvidaci kůrovce vypukla v šumavském národním parku nová válka mezi těžaři  

a ekologickými aktivisty. Správa parku si tentokrát vybrala několik tisíc stromů okolo 

Pračího potoka, desítky lidí se týdny snažili dřevorubce zastavit.  

 Lídři států eurozóny na mimořádném summitu k řešení dluhové krize schválili nový 

záchranný program pro zadlužené Řecko. Nová pomoc měla mít objem 109 miliard 

eur (zhruba 2,7 biliónu Kč). 

 Prezident Václav Klaus na sebe opět strhl pozornost světových médií. Tentokrát 

v Austrálii, kde odmítl projít bezpečnostním rámem v tamním parlamentu, v jehož 

budově měl domluvený rozhovor. Interview raději zrušil a vrátil se do hotelu.  



 

SRPEN 

 Počínaje prvním srpnem získala média opět možnost ve veřejném zájmu zveřejňovat 

informace získané z odposlechů.  

 Spisovatelka ženských románů Simona Monyová byla zavražděna. Čtyřiačtyřicetiletou 

autorku přezdívanou Viewegh v sukních ubodal v jejím domě v Brně manžel. Stalo se 

tak po dlouholetém týrání, o němž oběť nemluvila ani s nejbližšími.  

ZÁŘÍ 

 Vláda koalice protlačila ve Sněmovně změny v DPH. Od roku 2013 by se obě 

dosavadní sazby daně měly sjednotit na 17,5 procenta.  

 Šluknovský výběžek zasáhla vlna sociálních nepokojů. To, co začalo jako bitka dvou 

opilých part, rozpoutalo v kraji vlnu násilností, kdy tisíce lidí obléhaly romská ghetta  

a v agresivních útocích jim musely bránit stovky policejních těžkooděnců, se psy  

a vodním dělem.  

 Automobilka Škoda Auto ukázala světu první dva snímky nového vozu MissionL,  

který doplňuje současnou modelovou řadu z Mladé Boleslavi.  

 Policie obvinila šéfa poslanců VV Víta Bártu z podplácení a bývalého místopředsedu 

strany Jaroslava Škáru z přijetí úplatku. Oba si obvinění převzali ve Sněmovně  

a tvrdili, že jsou nevinní.  

 V Rusku havarovalo letadlo, v němž cestoval hokejový tým Lokomotiv Jaroslavi.  

Na palubě bylo 45 lidí, přežili pouze dva. Mezi mrtvými byli i všichni tři čeští hokejisté, 

kteří v Jaroslavli působili: obránce Karel Rachůnek, útočník Jan Marek a Josef Vašíček.  

 Dlouholetý šéf elektrárenského gigantu ČEZ Martin Roman skončil v čele společnosti.  

 Ve věku 100 let zemřel režisér Otakar Vávra.  

 Česká televize získala nového ředitele. Stal se jím Petr Dvořák, bývalý šéf TV Nova.  

 Ve věku 82 let zemřel dramatik a scenárista Jiří Hubáč. Autor dnes již mimo jiné 

kultovních seriálů Sanitka a Dobrá voda. 

 Ministerstvo školství zveřejnilo výsledky podzimních opravných maturit.  

Celková neúspěšnost činila skoro 48 procent, bez maturit tak zůstalo přes 11 tisíc 

žáků. Pětina přihlášených se k opravným testům vůbec nedostavila, zbytek propadl. 

Nejhůř dopadli němčináři.  

ŘÍJEN 

 Premiér Petr Nečas (ODS) překvapivě odvolal ministra zemědělství Ivana Fuksu (ODS). 

Předseda vlády v prohlášení sdělil, že byl s prací Fuksy nespokojen. Novým ministrem 

zemědělství se vzápětí stal Fuksův středočeský kolega Petr Bendl.  

 Ve věku 56 let zemřel bývalý ředitel a jeden ze zakladatelů americké počítačové 

společnosti Apple Steve Jobs. Trpěl rakovinou slinivky.  



 Expředseda ČSSD Jiří Paroubek se společně s poslancem Jiřím Šlégrem  

a Petrem Bendou rozhodl opustit stranu. Zároveň oznámil, že zakládá novu stranu 

s názvem Národní socialisté – levice 21. století.  Upřesnil, že bude v opozici proti 

současné vládě.  

 Prezident Václav Klaus při příležitosti oslav 93. Výročí vzniku samostatného 

Československa tradičně rozdal ve Vladislavském sále Pražského hradu nejvyšší státní 

vyznamenání. Ocenil 21 osobností. Rozdal tři Řády Bílého lva, sedm Řádů TGM,  

deset Medailí Za zásluhy a jednu Medaili Za hrdinství in memoriam.  

 V Praze zemřel ve věku 87 let český kreslíř, karikaturista, ilustrátor a humorista  

Jiří Winter, známý také jako Neprakta.  

LISTOPAD 

 Po dlouhé a těžké nemoci zemřel v Praze herec Bořivoj Navrátil.  

 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) se dostal do potíží kvůli  

16 miliónům na účtu své matky. Ty měly procházet z prodeje cenných papírů.   

Jelikož nedokázal dostatečně vysvětlit původ miliónů, rezignoval. Nástupcem se stal 

v polovině listopadu Jihočech Martin Kuba. Muž s pověstí, že má vazby na jihočeské 

kmotry.  

 V Poslanecké sněmovně se odehrál festival rétorických cvičení a obstrukčních taktik, 

který česká politika nepamatuje. ČSSD se jimi snažila blokovat znovupřijetí vládních 

zákonů, které poslancům vrátil levicový Senát. Protitahem vládních stran bylo unavit 

ČSSD, poslanci řečnili dnem i nocí. Nakonec po šesti dnech obstrukcí přijala 

Sněmovna celý balík reforem.  

 Atletem roku 2011 se stal podle očekávání oštěpařka Barbora Špotáková a anketu 

Českého atletického svazu vyhrála už po páté za sebou.  

 Ředitel Českých drah Petr Žaluda přiznal půlmilionový měsíční plat. Z informací ještě 

vyplývá, že mu dráhy příjem ještě podstatně vylepšovaly dalšími bonusy, kromě 

standardní výhody osobního vozu k soukromým účelům či doplácení nemocenské  

do výše průměrné mzdy dráhy platily ještě nejrůznější pojistky. Při odchodu má navíc 

nárok na „zlaté“ odchodné, přesněji 24násobek průměru za celou dobu svého 

působení ve funkci.  

 Česká tenistka Petra Kvitová je nejlepší hráčkou roku. Prestižní ocenění ji udělila 

organizace WTA. Kvitová, která letos vyhrála Wimbledon, Turnaj mistryň, další čtyři 

turnaje i Fed Cup s českým týmem, získala ještě dvě další ocenění.  

 Fotbalisté popáté vybojovali účast na Euru. Na Šampionát, který v roce 2012 budou 

hostit Ukrajina a Polsko, postoupil tým trenéra Bílka díky tomu, že zdolal výběr  

Černé Hory.  

 Hlavní město dostalo novu vládu spojenou ze členů ODS a TOP 09. O vznik koalice se 

nejvýrazněji postaral Bohuslav Svoboda, který zůstal ve funkci primátora.  



PROSINEC 

 Pacienti začali za denní pobyt v nemocnici platit 100 korun místo dosavadních 

šedesáti. Zdražení umožnila novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.  

 Německá kancléřka Angela Merkelová s francouzským prezidentem  

Nicolasem Sarkozym představila po setkání v Paříži hlavní zásady, které měly vyvést 

eurozónu z krize.  

 Na oficiální dvoudenní návštěvu Česka přicestoval ruský prezident Dmitrij Medvěděv.  

 Nečasová vláda přišla o dalšího ministra. Šéf resortu kultury Jiří Besser rezignoval 

kvůli nepřiznanému bytu na Floridě. Bessera ve funkci vystřídala někdejší starostka 

Vizovic Alena Hanáková.  

 Poslanci přijali novelu Ústavy, která má umožnit přímou volbu prezidenta.  

 Dne 18. prosince, ve věku 75 let, zemřel prezident, spisovatel a dramatik  

Václav Havel. Příčinnou smrti bylo oběhové selhání.    

 Ve dnech 21. – 23. 12 probíhal třídenní státní smutek za Václava Havla, který zemřel 

ve spánku. Vláda kvůli této výjimečné osobnosti vyhlásila státní smutek.  

 

1.1 Souhrn významných změn v ČR oproti roku 2010 
 Lidé, kteří se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, platili jiné zdravotní 

pojištění – zvýšil se jejich minimální i maximální vyměřovací základ. 

 Kvůli hromadnému odchodu lékařů se musely slučovat některá oddělení, někde i celé 

nemocnice. 

 Zvýšily se regulační poplatky: za den v nemocnici místo 60 korun stovka, vyšetření  

u specialisty bez doporučení praktického lékaře či bez pozvání stojí 90 korun. 

 Pacient si začal hradit sám léky, které byly do 60 korun a které zdravotní pojišťovny 

přestaly platit. 

 Zdravotní a sociální pojištění splynulo do jednoho systému. 

 Došlo ke změně povinné výbavy u řidičů. Každý řidič musí vozit nově reflexní vestu  

a změnil se obsah auto-lékárniček. 

 Bylo ustanoveno, že zimní pneumatiky se musejí v zimě používat na celém území 

republiky. 

 Zvedly se důchody zhruba o 371 Kč. 

 Nemohoucím lidem v prvním stupni závislosti klesl měsíční příspěvek na péči z 2000 

na 800Kč.  

 Platy ve státní a veřejné sféře se začaly vypočítávat podle nových tabulek. Tarifní, 

pevná složka platu, tak přestala být závislá na praxi. Zaměstnanci zařazení  

do 13. a vyšší platové třídy si navíc mohli domluvit smluvní plat.  

 Na porodné (13 000 Kč) začaly mít nárok jen rodiny s příjmem do 2,4násobku 

životního minima, a to pouze při narození prvního dítěte.  

 Středoškoláci si poprvé vyzkoušeli naostro státní maturitu, studenty čekal písemný 

test z českého a cizího jazyka či matematiky, další dva předměty si mohli zvolit.   



2 OBYVATELSTVO 

2.1 Statistika obyvatelstva 

K 31. 12. 2010 mělo Vrbno pod Pradědem 5 676 obyvatel. Klesající trend v tomto roce 

nepokračoval, na konci roku 2011 žilo ve Vrbně 5684 obyvatel, což je o 12 více než  

na počátku roku. (zdroj Výroční zpráva MěÚ Vrbno). 

 Stav  

1.1 

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Cizinci Stav 

31.12 

Rok 2009 5805 56 57 60 103  5761 

Rok 2010 5761 42 64 55 121  5676 

Rok 2011 5 676 50 46 103 99 4 5688 

 

Části Vrbna p. Prad. Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010 

Vrbno pod Pradědem 4545 4538 

Mnichov 749 752 

Železná 434 437 

Vidli 21 21 

Bílý Potok 15 13 

 

Počet uzavřených manželství v našem matričním obvodě: 

 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Vrbno pod Pradědem 16 13 16 

Karlova Studánka 10 14 8 

Ludvíkov 0 0 1 

Karlovice 0 2 0 

Široká Niva 0 0 0 

Celkem 26 29 25 

 

Vítání občánků: 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

47 dětí 47 dětí 48 



Počet žádostí o výpis Czech Point: 

 2009 2010 2011 

Výpis z rejstříku trestů 168 174 94 

Výpis z katastru 

nemovitostí 

185 147 101 

Výpis z obchodního 

rejstříku 

39 43 37 

Výpis z živnostenského 

rejstříku 

3 7 8 

Bodové hodnocení řidičů 15 4 9 

Konverze  53  

Celkem 410 428 249 

Vybráno celkem 25.200,- Kč 28.580,- Kč 9. 230,- Kč 

 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2011) 

 

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. K této smlouvě jsou vždy prodlužovány dodatky k VPS.  

 Celkový počet řešených přestupků v roce 2011 byl 175 případů. Správní orgán 

zaznamenal nejvíce přestupků proti občanskému soužití dle § 49/1a), 49/1c. Jedná se hlavně 

o urážky na cti, ublížení na zdraví, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním, 

schválnostmi či jiné hrubé jednání. Dále se jedná o přestupky proti majetku dle ust. § 50/1a), 

b), hlavně u mladistvých osob a „nepřizpůsobivých“ občanů.  U přestupků proti veřejnému 

pořádku dle ust. § 46 a § 47 se jedná hlavně o rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného 

pohoršení a porušování OZV1 města Vrbna pod Pradědem.  

 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Celkem přestupků 182 208 175 

Příkazní řízení2 40 31 31 

Celkem ve správní řízení 

projednáno 
48 93 81 

  

                                                           
1
 OZV = Obecně závazné vyhlášky 

2
 Příkazní řízení = napomenutí, pokuta 



 

Za rok 2011 bylo vydáno 350 posudků a zpráv na občany. Jedná se především  

o posudky (zprávy na občany) pro policii, nebo o sdělení skutečnosti jako podklad pro vydání 

rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu, dále posudky pro trestní či jiné řízení OSZ, probační  

a mediační službu, pro soudy, policii a jiné správní orgány v rámci součinnosti dle správního 

řádu.  

 Rok 2010 Rok 2011 

Počet stížností celkem 14 16 

Důvodných  2 5 

Nedůvodných 9 6 

Zastavených 0 1 

Postoupených 0 1 

Stornovaných 0 1 

Dosud nevyřízených 3 2 

 

V roce 2011 bylo celkem přijato 16 stížností. Stížnosti směřovaly proti konkrétním 

občanům, proti konkrétním činnostem, atd. Předmětem stížností bylo zejména na úseku 

VaŽP a na úseku MPO, a to na provádění nepovolených staveb, na užívání pozemků,  

na nesprávný úřední postup, proti nečinnosti stavebního úřadu, a také na nevhodné chování 

nájemníků či rušení domovního řádu. Všechny stížnosti řešili vedoucí odborů městského 

úřadu a starostka města.  

Petice nebyly v roce 2011 doručeny žádné. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 

2.3 Neštěstí v obci (dopravní nehody, vraždy, trestná činnost) 

 V neděli 13. února kolem poledne spadla do rybníka pětiletá holčička. Její čtyřletá 

kamarádka okamžitě běžela pro rodiče. Matka dívenku z vody vytáhla a na místě 

začala oživovat společně s vrbenskými policisty, kteří na místo přijeli. V kritickém 

stavu za stálého oživování ji vrtulník převezl do ostravské nemocnice, kde však 

dívenka zemřela. Silně podchlazenou matku převezla sanitka do bruntálské 

nemocnice.   

 V úterý 19. dubna vylezl třicetidvouletý muž na téměř čtyřicet metrů vysoký komín 

bývalé kotelny v areálu Dřevokombinátu a při pádu do něj zahynul. Podle svědků  

na vrchu poposedával a pokřikoval něco nesrozumitelného. Hasiči, přivoláni k případu 

policisty, přivezli pod komín seskokovou matraci, připravena byla také speciální 



hasičská lezecká skupina. Muž však asi nešťastnou náhodou spadl při pohybu  

do komína. Při pádu si způsobil mnohočetná zranění, která byla neslučitelná  

se životem.  

 Devatenáctiletý mladík se vážně zranil v noci z pátku na soboru 2. července při pádu 

z prvního patra domu. S poraněnou páteří a podezřením na další zranění jej 

zdravotníci transportovali do krnovské nemocnice. Ráno jej pak záchranáři letecky 

dopravili do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě (zdroj: Bruntálský a Krnovský 

deník.cz).  

 Dvě jednotky hasičů zasahovaly ve čtvrtek 15. prosince v podvečer v domě, ve kterém 

ve sklepě vybuchl, kvůli špatné manipulaci, kotel na tuhá paliva a popálil majitelku 

domku. Hořet nezačalo a nikomu se nic vážného nestalo.  



 

3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3.1 Volby, složení zastupitelstva, rady, komisí, výboru, změny 

 V roce 2011 se nekonaly žádné volby. 

 Složení zastupitelstva se změnilo v jedné osobě, odstoupila Dana Magdálková (ČSSD), 

její místo obsadil Pavel Linek (ČSSD). 

 Složení rady se nezměnilo. 

 Ke změně došlo ve Finančním výboru, jehož předsedou se stal Ing. Emil Pela místo 

Pavla Kamenského. Ten odešel úplně a byl nahrazen Kamilou Kuhnovou. Vznikl nový 

výbor, tj. Osadní výbor místní části Mnichova, který má 6 členů a jehož předsedou je 

Antonín Březen.  

 Konkrétní jména nalezne zájemce v příloze.  

 

3.2 Činnost zastupitelstva, rady, komisí a výborů 

Zastupitelstvo města 

 Schválilo dne 24. 3. 2011 zřízení osadního výboru v místní části Mnichov a zvolilo 

předsedu a členy. Do osadního výboru bylo navrženo 7 občanů, trvale bydlících 

v Mnichově. Jmenovitě se jedná o Břenek Antoní (předseda), Burdová Vladimíra, 

Oršulík Alois, Darmovzal René, Pleva Martin, Hulubář Josef a Urban Libor.  

   

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011: 

 Dne 17. 2. 2011 na usnesení č. 105/6/20011 schválila Rada města na základě  

§ 102 odst. 2 písmeno d, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů na základě a v souladu s § 18 zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání ve znění pozdějších předpisů toto nařízením města – tržní řád – viz příloha. 

 

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 

Novinky: 

 Od 1. března nabízí úřad připojení k internetu pomoci WiFi. Služba je zřízena 

bezplatně a mohou ji využít návštěvníci za pomoci vlastních zařízení umožňující 

příjem této technologie.    



 Od 1. července vydávají občanům České republiky rybářské lístky obecní úřady obcí, 

konkrétně finanční odbor.   

 

 

Personální složení: 

 2010 2011 

Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu 28 28 

Počet žen 23 21 

Počet mužů 5 7 

Počet pracovníků ve věku 21-30 let 3 3 

Počet pracovníků ve věku 31-40 let 11 8 

Počet pracovníků ve věku 41-50 let 6 10 

Počet pracovníků ve věku 51-60 let 7 7 

Počet pracovníků ve věku 61 let a výš 1 0 

 

 2010 2011 

Počet funkčních míst k 31. 12. 32 31 

Počet úředníků 15 16 

Počet vedoucích úředníků 5 6 

Počet vedoucích úředníků – žen 4 4 

Počet vedoucích úředníků – mužů 1 2 

Počet vedoucích úředníků ve věku 31-40 let 2 1 

Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 let 1 2 

Počet vedoucích úředníků ve věku 51-60 let 2 3 

Počet vedoucích úředníků se středoškolským vzděláním (maturita) 2 2 

Počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním 3 4 

 

Organizační struktura: 

Viz příloha 

 

Odbory MěÚ a jejich personální složení: 

Viz příloha 

 



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 úřadu pro místní komunikace  

a veřejně přístupné účelové komunikace je vymezen územím města  

Vrbno pod Pradědem.  

 

3.4 Hospodaření obce (rozpočet, majetek města, využívání domů a bytů 
v majetku města, místní poplatky) 

Rozpočet 

 Pro rok 2011 byl na 2. zasedání Zastupitelstva města dne 13. 12. 2010 schválen 

rozpočet ve výši 122 522 000,- Kč na straně příjmů a 112 638 000,- Kč na straně výdajů, 

celkem včetně financování 123 443 000,- Kč. V průběhu roku 2011 byly provedeny  

čtyři rozpočtové změny a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2010 na straně příjmů  

144 812 000,- Kč, na straně výdajů 134 978 000,- Kč, celkem včetně financování  

145 783 000,- Kč. 

 
(Tabulka – zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2011)  



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. 

V červenci roku 2011 byla podepsána smlouva s Komerční banku, a.s., která městu 

poskytla kontokorentní úvěr ve výši 10 miliónu korun. Tento úvěr byl sjednán na dobu  

dvou let na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města – v roce 2011 nebyl 

čerpán.  

V příloze najde zájemce tabulku, která je souhrnem dotací, které město v roce 2011 

obdrželo, včetně poskytovatele dotace a účelu dotace. Celkově město obdrželo 

45 250 197,98 Kč. Mimo dotací z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrželo město 

od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko neinvestiční transfery ve výši 

154 060,98 Kč a investiční transfery ve výši 4 896 429,49 Kč. Tyto transfery se týkaly 

průběžného vyúčtování projektu „Lesopark“ a konečného vyúčtování akce  

„Areál volnočasových aktivit Černá Opava“). 

 Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem  

a Úřadem práce v Bruntále byly v roce 2011 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné 

práce. Na mzdové náklady pracovníků VPP a odvody byly dle smluv obdrženy dotace  

z Úřadu práce ve výši 808 218,- Kč.  

 Od Českomoravské záruční a rozvojové banky město obdrželo dotaci na úroky k úvěru 

na revitalizaci domů na náměstí SV. Michala ve výši 120 502,- Kč.  

V roce 2011 poskytlo město dotace na různé akce, jak typu sportovního, kulturního či 

vzdělávacího, v celkové výši 300.000,- Kč. Podrobnější tabulky jsou umístěny v příloze.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

V roce 2011 byly provedeny kontroly: 

 Přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to pracovníky Krajského úřadu MSK 

Ostrava ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2011. Závěr auditu zněl, že byly nalezené chyby  

a nedostatky. 

 Ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města k datu 

31. 8. 2011, a to rovněž pracovníky Krajského úřadu MSK Ostrava.  

Konečné přezkoumání hospodaření za rok 2011 proběhne ve dnech 19. – 21. 3. 2012.  

 Externí kontroly nebyly provedeny žádné.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

Místní poplatky 

Upravuje OZV č. 3/2010 o místních poplatcích, tato vyhláška nabývá účinnosti  

od 1. 1. 2011. Sazby místních poplatků se touto vyhláškou nemění, až na sazbu místních 

poplatku za ubytovací kapacitu, kde došlo ke zvýšení poplatku za využité lůžko a den ze 4,- Kč 

na 6,- Kč. Příloha: Ceník místních poplatků. 

 Poplatek za komunální odpad upravuje OZV č.2/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, která 

nabyla účinnost od 1. 1. 2011. Sazba poplatku se touto vyhláškou nemění, poplatek činí  

490 korun na občana za rok.  



 

Místní 
poplatek 

Počet poplatníků  
k 31. 12. 

Vybráno v Kč  
k 31. 12. 

Pohledávka v Kč  
k 31. 12. 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Ze psů 546 466 141 501,- 126 967,- 58 001,- 75 085,-  

Za lázeňský a 
rekreační pobyt 

18 19 47 336,- 57 191,- 0 0 

Za užívání veř. 
prostranství 

15 9 29 972,- 16 870,-   0 0 

Za ubyt. 
kapacity 

18 22 32 681,- 46 585,- 0 0 

Za povolení 
k vjezdu 

0 0 0 0 0 0 

Za provoz. výh. 
hrac.automat. 

T 

6 9 415 000,- 354 105 0 0 

 

Statistika počtu bytů v majetku města 

 Na počátku roku 2011 mělo město ve svém vlastnictví 544 bytů.  

K 31. 12. 2011 bylo evidováno 103 žádostí na pronájem bytové jednotky ve vlastnictví 

města. Dle pravidel pro hospodaření s byty je podmínkou při podání žádosti nemít žádné 

dluhy vůči Městu Vrbno pod Pradědem. Za podání žádosti je vybírán manipulační poplatek 

ve výši 200,- Kč. Přidělování bytů je vázáno zařazením žadatele do pořadníku na byty. 

V pořadníku jsou evidování žadatelé podle délky podání žádosti a podle požadavku  

na velikost bytu. Pro rok 2011 byl pořadník projednán v bytové komisi města dne 4. 5. 2011  

a schválen v Radě města dne 19. 5. 2011. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů 

 Na nájmech se vybralo 7 993 581,20 korun. Ve městě žilo 66 neplatičů a jejich dluhy 

za nájemné a ostatní služby činily 991 426,- Kč.  

Rok 2010 2011 

Kolik se vybralo na 
nájemném 

8 149 629,- Kč 7 993 581,20 Kč 

Počet dlužníků za rok 201 66 

Dluh za nájemné v roce 1 818 363,- Kč 991 426,- kč 

Stav pohledávek za nájemné 
k 31. 12. 

3 167 466,40 Kč 3 567 420,20 Kč 

(Zdroj: podklady od vedoucí finančního ústavu, paní Magdálkové) 



 

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 pohledávek za vodné a stočné k 31. 12. 2011 činil 555 230,87 Kč.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 

Činnost na úseku správy pozemků 

 Připravená a podepsána smlouva s Technickými službami Vrbno, s.r.o., na realizaci 

služeb sečení a vyhotovení seznamu pozemků v majetku města k sečení.  

 Kontrola veškeré zeleně na území města. Stromy ve špatném zdravotním stavu byly 

pokáceny.  

 Likvidace černých skládek, staveb a autovraků.  

 Organizace veřejně prospěšných prací a veřejné služby. 

 Zahájen v měsíci prosinec provoz mobilního kluziště v areálu TJ Sokol  

Vrbno pod Pradědem.  

 Kontrola nájemních smluv a vymáhání dlužných částek. 

K  31. 12. 2011 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 219 100,50 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činily 18 113 Kč. V evidenci je vedeno 375 poplatníků. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 



Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem v roce 2011: 

Od počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna pod Pradědem vytěženo 

11.721,26 m3 dřeva. 

Těžební činnost 2010 2011 

Celková těžba dříví 1.727,65 m3 1.301,02 m3 

Samovýroba 100,00 m3 95,50 m3 

Vyfakturováno (prod. dřeva) 1.152.576,- Kč 915.149,- Kč 

Ze samovýroby 3.965,- Kč 5.234,- Kč 

Průměrné zpeněžení dřeva 667,- Kč/ m3 703,- Kč/ m3 

 

Pěstební činnost 2010 2011 

První zalesnění – les 5,26 tis. ks 3,01 tis. ks 

Opakované zalesňování 0,86 tis. ks 2,10 tis. ks  

Úklid klestu 250 m3 910 m3 

Oprava oplocenek 2.530,- Kč 1.980,- Kč 

Výsek škodících dřevin 0,40 ha 1,50 ha 

Ožínání MLP – plošky 30,00 tis. ks 24,70 tis. ks 

Ožínání MLP – celoplošně 1,50 ha 1,50 ha 

Zpřístupnění porostu řezem 

a hr. 
1,10 ha 2,91 ha 

Nátěr MLP proti okusu 35,00 tis.ks 33,00 tis. ks  

Ind. ochrana MLP – oplůtek 0,05 tis. ks 0,01 tis. ks  

lapáky 7  ks 6 ks 

Náklady výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly 250.913,- Kč. 

  

V roce 2011 Město Vrbno p. P. zažádalo o finanční příspěvek na hospodaření v lesích 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých oblastech:  

 2010 2011 

obnova lesa zalesněním 32.940,- Kč 10.800,- Kč 

přirozená obnova  10.800,- Kč 

zajištění kultur 6.000,- Kč 10.000,- Kč 

Dotace pro rok 2011 v celkové výši 31.600,- Kč byly po fyzické kontrole krajským úřadem 

převedeny na účet města. 



Ochrana lesa: 

 Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových lapáků  

a instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2011 bylo vytěženo 8 m3 kůrovcového dříví. 

Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“. 

Výrobní úkoly a ekonomika 2012: 

Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2012 byly předány dodavatelské 

firmě TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o v měsíci listopadu 2011. Ekonomická rozvaha dle 

jednotlivých lesnických výkonů byla zpracována pro městský úřad v listopadu 2011.  

Index nárůstu (poklesu) cen surového dříví v roce 2011 dle ČSÚ je +0,002 %.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

Veřejná sbírka pro záchranu kulturních památek 

Radní města podpořili myšlenku vyhlášení veřejné sbírky na opravu kulturních 

památek ve Vrbně pod Pradědem. Sbírka byla zahájena v polovině června a ukončena  

na konci října 2011. Město pro tento účel zřídilo zvláštní účet v bance, na který bude možno 

dary posílat. Zájemci mohli přispět na záchranu památek také vhozením peněz  

do pokladniček, které byly umístěny v budově Městského úřadu a v místech konání akcí, 

pořádaných městem. Výtěžek byl určen na opravu hrobů významných osobností pohřbených 

na městském hřbitově a na opravu kostela.  

(Zdroj: webové stránky města) 

 

3.5 Obchodní organizace zřízené obci  

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

Sídlo: Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jediný společník: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Stanislav Kocourek 

Předmět podnikání:  

 Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných; 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

 montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení; 

 údržba veřejné zeleně; 

 zimní údržba a čištění komunikací včetně chodníků; 

 provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; 

 provozování pohřebišť a krematorií; 

 silniční motorová doprava nákladní; 

 práce speciálními stroji; 

 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

 lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti;  



 hostinská činnost; 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci  

a rekondici.  

Činnost odpadového hospodářství poskytuje 71% veškerých výnosů.  

Zaměstnanci: 25 osob/23,5 úvazků. 

 Úsek odpadového hospodářství 12 pracovníků 

 Úsek místních komunikací  3 pracovníci 

 Úsek veřejné zeleně   2 pracovníci 

 Úsek veřejného osvětlení  2 pracovníci = 1+1/2 úvazku 

 Úsek správa hřbitova   1 pracovník = ½ úvazku 

 Dílna     1 pracovník 

 Uklízečka    1 pracovník 

 THP     3 pracovníci 

Pracovníci zařazení na střediska veřejné zeleně a místních komunikací jsou 

přesunováni mezi jednotlivými středisky podle potřeby a sezónních prací.  

Pro výkon alternativních trestů jsou na TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. zařazováni 

občané, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Na práce při údržbě veřejné zeleně bylo 

přijato 6 pracovníků z ÚP3, na které byla přidělena z ÚP státní dotace z kapitoly veřejně 

prospěšných prací. 

Hospodaření roku 2011 skončilo ztrátou 111 692,27 Kč.  

Zisk roku 2010:  5 617,- Kč doplnil zákl. rezervní fond (celkem 41 369,84 Kč) 

        106 722,39 Kč zůstává nerozdělen (celkem 301 689,49 Kč) 

Ztráta po zdanění činila 149 312,27 Kč, tuto ztrátu bylo doporučeno pokrýt 

z nerozděleného zisku minulých let, kdy by pak zůstatek nerozděleného zisku činil 

152 337,02 Kč.  

Pořízení nového majetku: 

 Křovinořez     17 389,20 Kč 

 Lis na papír     10 000,- Kč 

 Nádrž na naftu – čerpací stojan  69 000,- Kč 

Dále byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, na který byla získána dotace z programu 

SFŽP4 a ERDF5: 

 50 ks kontejnerů 1100 l na tříděný odpad (213 750,- Kč – pořizovací cena). 

 Svazový vůz MAN (3 070 000,- Kč – pořizovací cena). 

 Náklady spojené s dotačním titulem (projekt, propagace, …) (204 750,- Kč). 

Celkově činily náklady na pořízení tohoto druhu hmotného majetku 3 488 500,- Kč.  

(Zdroj: Výroční zpráva Technických služeb Vrbno s.r.o.) 

                                                           
3
 ÚP = Úřad práce 

4
 SFŽP = Státní fond životního prostředí 

5
 ERDF = Evropský fond regionální rozvoje 



TEPLO VRBNO s.r.o 

Sídlo: Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jediný společník: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Jaroslav Marťan 

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: webové stránky města) 

3.6 Příspěvkové organizace zřízené a finančně usměrňované městem 

 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 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Hana Janků. 

 

3.7 Výročí města - 400 let povýšení Vrbna na město 
K 400 let povýšení Vrbna na svobodné horní město byl svolán přípravný tým oslav, 

 který zasedl celkem 8x. Cílem týmu bylo připravit, ale především zkoordinovat všechny akce, 

ať již zaměřené kulturně či sportovně, tak, aby vše probíhalo k největší spokojenosti obyvatel 

města.  

Vydařené akce jsou vypsány níže:  

 8. 1. 2011 – Novoroční koncert 

Adventní koncert konaný ve farním kostele Sv. Michala, pořádaný Pěveckým sborem 

Města Vrbna pod Pradědem. 

 4. 2. 2011 – Dětský karneval na ledě 

TJ Sokol Vrbno fotbalový oddíl připravilo pro děti karneval na ledě. Ačkoliv se počasí 

nevydařilo dle přání organizátorů a dětí, přišlo přes dvacet různých krásných masek. 

Nejprve děti představily sebe a svou masku, následovalo kolo štěstí, ohřátí u čaje  

a v neposlední řadě soutěžní disciplína - projíždění pod laťkou. Na závěr karnevalu 

byly vyhodnoceny nejoblíbenější masky, které děti volily mezi sebou.  



 19. 2. 2011 - Karneval s Bílou paní vrbenskou.  

 19. 2. 2011 – Papučový bál. 

Proběhl pod patronací Zimní královny, která vévodila celé bílo-stříbrně nazdobené 

Sokolovně a střežila bohatou tombolu. K poslechu i tanci zahrála skupina Škrpál. 

Svatý Kryštof přijal do Klubu vrbenských turistů nové členy. Půlnočním překvapení 

byla pyžamová mašinka, která vyvolala vzpomínky na začátky Papučáku.  

Předchůdce byl „Pyžamový bál“ na Sokolce, který byl určen pouze členům  

Klubu vrbenských turistů.  

 20. 2. 2011   Karneval MŠ Ve Svahu 

 15. 3. 2011  Děti a poezie 

V sále Střediska chytrých aktivit ve Vrbně proběhl sedmý ročník regionálního  

kola recitační soutěže.  

 25. 3. 2011  Ples města a městských organizací 

Ples se uskutečnil v Klubu Mír a nesl se v elegantním stylu meziválečných let.  

Ples spolupořádalo Vrbenské Klubíčko. Hlavní hvězdou byl český král swingu Laďa Kerndl  

se svým orchestrem, který vystoupil k tanci i poslechu a poté také vedl aukci uměleckých děl. 

Výtěžek z aukce děl půjde na činnost klubu Klubíčko, který je určeny pro rodiny vychovávající 

děti, které vyžadují zvláštní péči.  Na plese hrála také kapela Talisman, připraven byl zajímavý 

program a bohatá tombola.  

 26. 3. 20011 – I. Vrbenský bál spolků a sdružení 

První bál vrbenských spolků se konal v klubu Mír. S nápadem přišel  

Spolek Přátelé Vrbenska a veselice byla uskutečněna k výročí 400 let města  

Vrbno pod Pradědem. Dobrou atmosféru se podařilo navodit hned při vstupu,  

kdy Hynek Bruntálský, coby zakladatel města, vítal u vchodu návštěvníky přípitkem dobré 

slivovice a malými svátečními koláčky. Slavnostní zahájení bálu provedl Hynek Bruntálský 

z Vrbna přečtením svitku dekretu o udělení práva a povolení činnosti všem spolkům  

na území města. Dále následovalo vystoupení soutěžního tanečního páru z Olomouce  

a skupiny břišních tanců, představení historie a činnosti spolků a sdružení  

města Vrbna pod Pradědem, barmanská show a zábavné soutěže, připravena byla také 

tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Řebřiňák a v kavárně Valašská cimbálovka Slatina. 

Vstupné bylo ve výši 200 Kč a v ceně byl neomezený výběr a konzumace domácí zabíjačky. 

Na památku dostali všichni pamětní odznaky.   

 12. 4. 2011 – Divadelní festival 

Pátý ročník divadelního festivalu Základní školy Vrbno pod Pradědem proběhl 

v prostorách Střechy a vystoupily děti dramatických kroužků Měsíček  

a Divadýlko Povidýlko, žáci II. a IV. tříd.  

 14. 4. 2011  - Jarní koncert DPS Sedmihlásek 

Slavnostní ráz koncertu byl umocněn významnými výročími sboru (10 let) a města 

(400 let). Hosty byli zpěváci ZUŠ Sluníčko Bruntál a Flétnový ansámbl  

Babety Lenharové TIMBO Bruntál.  

 30. 4. – 1. 5. 2011 Poznej své okolí v sedle bicyklu. 



 7. 5. 2011 – Výroční koncert PSMV – 400 let města 40 let sboru. 

Výroční koncert se uskutečnil ve Střeše, kde se sešli zpěváci současní i minulí  

a společně zavzpomínali nad kronikami a výstavkami na začátky sboru.  

 7. 5. 2011 – Soutěž sboru dobrovolných hasičů v požárním sportu, sportovní setkání 

bývalých hasičů. 

 19. 5. 2011 – 17. školní akademie. 

Učitelé společně s žáky školy připravili přehlídku svých dovedností a umu  

na 17. školní akademií, která proběhla v klubu Mír. Vystoupení si připravily jednotlivé 

třídy, zájmové kroužky i skupinky děti.  

 21. 5. 2011 – Pohárová soutěž v požárním sportu „O pohár starostky města“. 

 21. 5. 2011 – Veřejný střelecký závod K4M. 

 28. 5. 2011 - Mezinárodní den dětí – MŠ Jesenická. 

Společná oslava Mezinárodního dne dětí proběhla v areálu MŠ. Odpolednem plným 

soutěží, her, představení a zábavy provázeli dva „skřítci“ Marek a Kuba.  

Byla připravená netradiční „Balónková show pro smích i pro zdraví s Jakubem 

Vosáhlem“, profesionální žonglérské duo Swip, které předvedlo jízdu  

na monokolkách, stojky na rukách aj. a v neposlední řadě také dětská diskotéka 

s obrovským množstvím bublinek.    

 4. 6. 2011 – Vrbno žije ping-pongem. 

Do Sokolovny dorazilo 34 účastníků, kteří si přišli zahrát a poměřit své síly s hráči 

z Karlovic, Světlé Hory, Bruntálu, Jeseníku či Prahy. Nejvzdálenější účastník byl 

dokonce z Holandska. V rámci turnaje byla uspořádaná také exhibice, při které se 

představili hráči, kteří začínali svou kariéru ve Vrbně a později dosáhli ve stolním 

tenisu výraznějších úspěchů. Z tohoto pohledu je veřejnosti nejznámější  

Josef Šimočík, který se za svou sportovní kariéru může pochlubit mnoha tituly  

a medailemi z Mistrovství Evropy junioru. Další úspěšnou hráčkou se stala  

Lucie Chlebcová, nebo Petr Rybár.  Turnaj, který byl uspořádán při příležitosti  

400 let Vrbna, byl přehlídkou toho nejlepšího, co dokázal vrbenský oddíl stolního 

tenisu vyprodukovat.  

 4. – 5. 6. 2011 – Vrbneský vrch k 400. výročí. 

Pátým ročníkem pokračoval seriál Liqui Moly Berg Cup nedaleko  

Vrbna pod Pradědem, kde se sešlo 90 jezdců čtyř různých národností.  

Absolutním vítězem obou dní se stal David Komárek s Normou M20, který projel 

cílem v čase 1:15:21, a tím stanovil nový traťový rekord.  

 18. 6. 2011 – Rybářské závody dětí – Zlatá udice. 

 22. 6. 2011 – Jamajka Prix 2011. 

 24. 6. 2011 – Historie a současnost Vrbna očima dětí. 

 24. 6. 2011 – Prezentace lidových řemesel na ZŠ – Dny města. 

 24. 6. 2011 – Tenisový turnaj 400 let Vrbno. 

 24. 6. 2011 – Hrnec plný zábavy – Mš Ve Svahu. 

 24. 6. – 26. 6. 2011 - Oslavy 400 let Města. 



Jako pozvánku na Oslavy Města vydala radnice pohlednici s fotografiemi  

Vrbna pod Pradědem dnes a před zhruba sto lety. Pohlednice byly trhací a jedna část se dala 

poslat poštou. K příležitosti oslav bylo město vyzdobeno slavnostními trojúhelníkovými 

vlaječkami v barvách modré, oranžové a žluté. Návštěvnici byli zváni na oslavu  

Města slavnostními bannery s datem události. Počasí oslavám příliš nepřálo, bylo zataženo, 

zima s občasnými přeháňkami.  

Výročí 400 let povýšení Vrbna pod Pradědem na město provázela řada akcí. Tou hlavní 

byly víkendové Vrbenské slavnosti. Už pátek přinesl prohlídku mateřských a základních škol, 

gymnázia, hasičské zbrojnice anebo také Střediska chytrých aktivit. Den otevřených dveří 

nabídl komentované prohlídky. Například v hasičské zbrojnici bylo pro veřejnosti připraveno 

pár ukázek. Ve velkém sále bývalé restaurace Mír byla zahájena výstava vrbenských spolků  

a organizací, které zde prezentovaly svou historii i současnost.   

V sobotu se sešli návštěvníci v areálu bývalého koupaliště. Program byl pestrý,  

děti se mohly vyřádit v lunaparku a čekalo je i divadelní vystoupení. Na pódium vystoupily 

nejen vrbenské pěvecké sbory, taneční country soubor Zuzanky, hudební kapely, jako 

Mirabel, Řebřiňák, Acoustica, Škrpál nebo jazzový orchestr Big Band Žerotín či dechová 

kapela Brněnská Moravěnka, ale také „taháky“ typu Miro Šmajda, zpěvák známý 

z ČeskoSlovenské SuperStár nebo dlouholetý král českých diskoték zpěvák, Michal David. 

Ohlasy na oslavy byly vesměs kladné, pouze padaly připomínky kvůli špatnému ozvučení 

účinkujících.  

V sále klubu Mír proběhla prezentace sdružení a organizací našeho města, na které  

se představilo také partnerské město Glogówek a kulturní středisko MGÓK Glogówek.  

 25. 6. 2011 – Turnaj žáků v kopané „Vrbneský cup 400 let.“ 

 26. 6. 2011 – Dětské cyklistické závody. 

V neděli proběhl v Areálu volnočasových aktivit Černá Opava v Mnichově v rámci 

oslav města dětský cyklistický závod. V areálu koupaliště byl po celou dobu oslav umístěn 

pumptrack – cyklistická dráha. Projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Praděd.  

 16. – 17. 7. 2011 – Lesní slavnost Lapků z Drakova. 

 29. – 31. 7. 2011 – Tenisový Turnaj Praděd Cup 2011. 

 30. 7. 2011 – Turnaj dospělých v kopané „Sokol cup 65 let“. 

 31. 7. 2011 – Železný Drak 2011 . 

 12. – 14. 8. 2011 – Výstava drobného zvířectva. 

 13. – 14. 8. 2011 – „24 hodin tenisu“. 

Tenisový oddíl TJ Sokolu pořádal nonstop akci „24 hodin tenisu“, při nichž  

se představili hráči od nejmenších dětí až po tenisové matadory. Akce proběhla 

v areálu tenisových kurtů. 

 20. 8. 2011 – Dlouhá noc. 

 10. 9. 2011 – Veřejný střelecký závod O cenu Pradědu 2011. 

 17. 9. 2011 – Vrbnenské babí léto. 

 17. 9. 2011 – Vrbenská padesátka. 



 23. 9. 2011 – Celoměstská hra k výročí 400 let města Vrbna. 

 2. 10. 2011 – Cyklokros Černá Opava 2011. 

 8. 10. 2011 – Mezinárodní festival pěveckých sborů Vrbno 2011. 

 16. 10. 2011 – Hledáme talenty pro Vrbno. 

 11. – 13. 11. 2011 – XI. Taneční párty. 

 10. 12. 2011 – Čertovské rojení a mikulášské zabijačkové hody. 

 12. 12. 2011  - Křest publikace Vrbno pod Pradědem – Ohlédnutí za minulostí dávno  

i nedávnou. Kniha vznikla za finančního přispění několika subjektů  

(Města Vrbno pod Pradědem částkou 170 000,- Kč, Ministerstva kultury 50 000,- Kč  

a další hotovost přibyla z peněženek soukromých dárců). Kniha obsahuje 63 stránek  

a 300 obrázku a fotografií. V předvánočních dnech obdrželi obyvatelé PF 2012 

opatřené odběrním kuponem na tuto publikaci. Knihu si zájemci mohli vyzvednou  

na radnici do konce února 2012.  

 21. 12. 2011 – Vánoční jarmark – 4. ročník. 

 26. 12. 2011 – Vrbenský flek 2011. 

 27. 12. 2011 – Vánoční koncert 2011. 

 31. 12. 2011 – Silvestrovský sjezd na pekáči 2011. 

 Březen – červen – Galerie na ZŠ – historie a současnost. 

 Město Vrbno připravilo pro zájemce soutěž s názvem „Jak dobře znáte své město?“. 

Každé pondělí byly na internetových stránkách vyvěšeny 3 fotografie budov  

se zajímavými architektonickými prvky, zvláštními střechami nebo neobvyklými 

věžičkami. Úkolem bylo poznat a popsat o kterou budovu se jednalo.   

 Město se připojilo k akci „Kvetoucí město“. Smyslem projektu bylo vylepšit 

kvetoucími truhlíky své domy, okna, parapety či balkony. Na vítěze každé kategorie 

(okno, balkón, okolí domu) čekaly poukázky na nákup v zahradnictví.  

 



 

4 VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE, ROZVOJ A PROJEKTY MĚSTA 

4.1 Projekty realizované nebo předložené v roce 2011 

Investiční akce: 

 Areál volnočasových aktivit Černá Opava. 

 Založení městského lesoparku ve Vrbně – sadové úpravy a vybavení ploch. 

 2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan. 

 Splašková kanalizace – Mnichov, Železná. 

 Vrbenská veřejnost do škol. 

 Prezentace u příležitosti 400. výročí města Vrbno pod Pradědem. 

 Dětské cyklistické závody. 

V příloze je umístěna tabulka s finančním vyčíslením výše uvedených projektů. 

Neinvestiční akce: 

 Vrbenské slavnosti 2011. 

 Prezentace u příležitosti 400. výročí města Vrbno pod Pradědem. 

 Dětské cyklistické závody. 

Připravované akce: 

 Letní bobová dráha. 

 Centrum aktivit a pohody pod Pradědem. 

 Sport a rekreace pod Vysokou horou. 

 Cyklostezka Vrbno – Karlovice. 

 Zpřístupnění údolí řeky Opavy pro cykloturistiku a turistiku. 

 Vyhlídková věž Praděd. 

 Hřiště Železná. 

 Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov). 

 Rekonstrukce areálu TJ Sokol (hřiště). 

 Hasičská zbrojnice. 

 Tenisová hala. 

 Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky. 

 Bezbariérové zpřístupnění hřbitova. 

 Překladiště komunálního odpadu. 

 Rekultivace skládky KO. 

 Revitalizace městské zeleně. 

 Vodovod Mnichov. 

 Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala. 

 Územní plán. 



 1. Etapa regenerace smuteční síně – Vyhlídková věž. 

 Regenerace panelových sídlišť – komplexně (Husova, sv. Michala). 

 Bezbariérové město – bezbariérový úřad. 

 Výstavba nového domova pro seniory. 

 Výstavba domů s pečovatelskou službou (rekonstrukce). 

 Vybudování knihovny se studovnou. 

 

4.2 Výstavba a údržba domů, bytů a dalších objektů 

Stavební úřad: 

V roce 2011 bylo stavebním úřadem vydáno celkem rozhodnutí. Tabulka níže poskytuje 

přehled těchto rozhodnutí v roce 2010 a 2011.  

 2010 2011 

Celkem vydáno rozhodnutí 71 57 

Územní rozhodnutí 24 12 

Veřejnoprávní smlouva - 5 

Stavební povolení 20 6 

Kolaudační rozhodnutí 11 - 

Sloučené ÚR + SP - 3 

Změna stavby před dokončením 0 8 

Změna využití stavby 0 7 

Nařízení odstranění stavby 1 - 

Dodatečné povolení stavby 1 2 

Zastavení řízení 4 - 

Prodloužení platnosti povolení 0 1 

Povolení odstranění stavby 0 4 

Povolení zkušebního provozu 1 1 

Nařízení zajištění nápravy 1 - 

Ostatní 8 8 

 



 

V roce 2011 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 260 dalších opatření podle stavebního 

zákona a správního řádu, která nejsou rozhodnutím. Tabulka níže srovnává opatření  

z roku 2010 a 2011.   

 2010 2011 

Celkem vydáno opatření 346 260 

Souhlas s odstraněním stavby 0 - 

Souhlas s ohlášenou stavbou 20 7 

Územní souhlas 50 73 

Kolaudační souhlas 36 18 

Souhlas se změnou v užívání stavby 18 7 

Souhlas s dle § 15 - 28 

Souhlas udržovacích prací 0 2 

Souhlas s užíváním stavby  10 

Přidělení čísla popisného 3 5 

Územní souhlas spojený se souhlasem 
s ohlášenou stavbou 

12 8 

Kontrolní prohlídka stavby 26 4 

Souhlas s dělením pozemků 48 2 

Vyjádření z hlediska ÚP - 4 

Jiné (dopisy, sdělení, vyjádření) 133 92 

Celkem správních poplatků 56 39 

 (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2010, 2011) 

 

Opavy domů a bytů v majetku města: 

 Oprava střešního pláště na ulici Palackého č.p. 604, 605, 606.  

Nájemníci tři poničených panelových bytovek (osmačtyřiceti bytů) se ani  

po dlouholetých sporech s radnicí velkých oprav nedočkali. Starostka města slíbila,  

že provedou opravy, které si mohou dovolit zaplatit z městského rozpočtu. Obyvatelé 

domu se museli finančně podílet například na opravě střešní krytiny.  

  Na domech na ulici Bezručova č.p. 418, 419 byla vyměněna stará dřevěná okna  

za plastová. 

  Na ulici Nové doby č.p. 416, 417 byly vyměněny hlavní vchodové dveře.  

 V domech č.p. 493 – 496 na ulici Husova proběhla kompletní rekonstrukce balkónů. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 



Další významné projekty: 

 Byla opravena budova Moravy. 

 V srpnu se začal stavět první dům na nové ulici Husova – Na Bělidle. 

 

4.3 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a plynofikace 

Silniční správní úřad: 

 2010 2011 

Celkem vydáno rozhodnutí 18 17 

Uzavírka místní komunikace 0 4 

Připojení nemovitost na místní 
komunikaci 

4 4 

Zvláštní užívání místní komunikace 
(překopy, havárie) 

14 9 

Vyhrazené parkování ZTP 0 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: 

Opravy místních komunikací byly řešeny na podkladě vedeného seznamu oprav místních 

komunikací, tentokrát upravených dle Finančního ocenění vytipovaných akcí pro rok 2011, 

které bylo schváleno Radou města. Tyto práce byly provedeny: 

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

 Rozšíření parkovacích míst o 3 parkovací místa nám. Sv. Michala č.p. 504. 

 Opravy chodníku u nám. Sv. Michala č.p. 436-438 včetně kanalizačních šachet. 

 Provedení odvodňovacího žlabu a úprava místní komunikace u tohoto žlabu  

na MK M. Alše a Palackého. 

 Oprava MK Riegrova u RD Šajer. 

 Provedení venkovního schodiště kolem zahrádkářské osady Na strání navazující  

na pěšinu od lávky u Skláren včetně odvedení dešťových vod do vsakovacího drenu. 

 Opravy živičných povrchů kolem kanalizačních poklopů na MK Sadová a Bezručova 

včetně výměny a vyrovnání těchto poklopů. 

 Oprava chodníku pod nákupním střediskem Albert odstraněním litého asfaltu  

a provedení asfaltobetonu. 



 Rozšíření nástupní plochy u autobusové zastávky Dvěvokombinát. 

 Opravy výtluků po zimním období metodou JEPACHER na místních komunikacích. 

 Celoplošná oprava tryskovou metodou MK Ve Svahu. 

 Oprava poškozené dlažby – chodník Nádražní. 

 Výměna schodišťových stupňů na schodišti Krejčího u základní školy II. 

 Oprava schodišťového stupně u malometrážních bytů 487-488. 

 Oprava živičného povrchu po zřízení kanalizace MK Palackého – 6-ti bytovka. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

Vznik nové ulice Na Bělidle: 

Městské zastupitelstvo na svém řádném zasedání v březnu rozhodlo o přidělení jména  

nové ulici, která se nachází v okolí oblasti zástavby rodinných domů u ul. Husova.  

Název „Na Bělidle“. Zastupitelé odsouhlasili z několika návrhů, které byly předem 

prezentovány na oficiálních internetových stránkách Městského úřadu, kde samotní občané 

zasílali své náměty a poté bylo všem umožněno hlasování v anketě. Právě ulice „Na Bělidle“ 

získala nejvíce hlasů a zastupitelé při hlasování k této skutečnosti přihlédli.  

(Zdroj: Webové stránky MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 

Oprava místní komunikace Ve Svahu 

Radní na svém posledním jednání v srpnu rozhodli o vyspravení místní komunikace  

Ve Svahu. Ze čtyř možných variant se rozhodli pro technologií výsprav tryskací metodou, kdy 

se defekt v komunikaci zapraví až do líce stávajícího kryt. Opravené plochy budou touto 

metodou zpočátku drsné, s drobným kamením na povrchu, to se posléze vyhladí.  

(Zdroj: Sdružení obcí Vrbenska Zpravodaj, č. 9/2011) 

  

Vrbenská trať je v systému ODIS 

V neděli 12. prosince 2010 se vrbenská železniční trať stala součástí integrovaného 

dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Na trati mezi Vrbnem pod Pradědem  

a Miloticemi nad Opavou byly linky vedeny pod označením V17 a platil na nich tarif ODIS  

pro předplatní jízdenky na příslušné zóny a tarif Viamont Regio a.s. 

(Zdroj: Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj 01/2011) 

 

Sanitky vyjíždějí z nového stanoviště 

Od 3. ledna 2011 funguje v objektu lékárny na Jesenické ulici ve Vrbně pod Pradědem nové 

výjezdové pracoviště Rychlé záchranné služby Moravskoslezského kraje. Posádka záchranné 

služby je připravena k zásahu 24 hodin denně. Jedná se o řidiče-záchranáře a sestru-

specialistku, kteří poskytnou nemocnému první pomoc a v případě potřeby vyjíždí sanitě 

naproti lékař z výjezdové skupiny v Bruntálu. První výjezd měli záchranáři v pondělí 

dopoledne, tedy hned první den. Ve Vrbně se ve službě střídají čtyři řidiči a čtyři sestry.   

(Zdroj: webové stránky Města Vrbno pod Pradědem, Krnovsky a Bruntálsky deník) 



4.4 Úprava veřejného prostranství, životní prostředí 

Založení městského lesoparku ve Vrbně 

Cíl projektu: vyřešit celkovou regeneraci, obnovu zeleně a porostní struktury lesoparku. 

Obnova zeleně zahrnuje nutné asanace a kácení a návrh nových dosadeb kosterní a výplňové 

zeleně. Dále zahrnuje kompletní vybavenost území lesoparku parkovým mobiliářem, herními 

prvky pro dětská hřiště, drobnými stavebními prvky, vodním prvkem a osvětlením 

průchozích tras lesoparkem. 

Na tuto akci získalo Město dotaci ze dvou dotačních titulů. Dotace poskytnutá ze Státního 

fondu životního prostředí řeší sadové úpravy areálu; dotace z Regionálního operačního 

programu umožní vybavit území mobiliářem, herními a stavebními prvky, osvětlit trasy 

v lesoparku.  

Celkové náklady na sadové úpravy:  7 951 964,- Kč 

Zdroje žadatele:          956 631,- Kč 

Dotace z ERDF:     6 606 704,- Kč 

Dotace SFŽP:           388 629,- Kč 

Termín realizace: listopad 2009 – prosinec 2012 

Celkové náklady na vybavenost ploch:  6 578 541,- Kč 

Zdroje žadatele:          496 000,- Kč 

Dotace z RR:          493 179,- Kč 

Dotace EU:     5 589 362,- Kč 

(Zdroj: Webové stránky MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 

Petice proti projektu sídliště Ve Svahu 

Město připravovalo velmi dlouho projekt pro revitalizaci sídliště Ve Svahu. Sídliště by se 

mělo měnit podle projektu firmy Coop-arch Olomouc, projekt obsahuje novou kanalizaci 

kolem domů, opravy komunikací, parkoviště ze zatravňovacích dlaždic, altány, koutek pro 

děti, odstavné plochy pro popelnice a tříděný odpad nebo nové osvětlení. Problém je v tom,  

že obyvatelé sídliště považují navrhované architektonické řešení v okolí svých domů  

za nepřijatelné a sepsali proti němu petici. V zásadě se jedná především o střet majitelů aut  

a těch, kteří automobil nevlastní. V blízkosti sídliště nejsou plochy pro parkování aut,  

která musejí stát, kde je momentálně místo. Ti, kteří podepsali petici, si stěžují,  

že po změnách mnohonásobně vzroste prašnost a hlučnost. Město považuje veřejná 

prostranství na sídlišti za nevyhovující, proto by rádo situaci jednou pro vždy projektem 

vyřešilo.  

(Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník.cz)   

 

Závěrečná etapa preventivních protipovodňových opatření 

V prosinci roku 2010 oznámil státní podnik Lesy ČR v Hradci Králové, že byla ukončena třetí 

závěrečná etapa preventivních protipovodňových opatření na tocích Střední Opavy a Bílého 

potoka. Při této úpravě byla dokončena stabilizace dna koryta Střední Opavy a byly 



postaveny další příčné objekty – spádové balvanité kamenné skluzy o výšce od jednoho  

do dvou metrů. Celkové náklady akce dosáhly 38 milionů korun.  

Životní prostředí 

 Kontrola zdravotního stavu zeleně a všech stromů na území města.  

Stromy ve špatném stavu (49 kusů) byly pokáceny. 

 Jeden památný strom prošel ošetřením. 

 Likvidace černých skládek, staveb a autovraků. 

 Byla uzavřena dohoda o možnosti využívání služeb opavského městského útulku  

pro toulavé a opuštěné psy. 

 V průběhu roku docházelo k pravidelnému doplňování sáčku na psí exkrementy  

do plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb 

chovatelů psů při nedostatku byly vydávány přímo na úřadě. 

 Bylo instalováno 5 nových plechových schránek na nové lokality, popřípadě nahradily 

zničené nebo staré schránky na sáčky. 

 V průběhu roku byly zjištěny dva kusy autovraků na veřejném prostranství;  

na základě výzvy jejich majitelé zajistili likvidaci v souladu se zákonem o odpadech  

ve stanoveném termínu. 

 Organizování veřejně prospěšných prací a veřejné služby.  

 V prosinci byl zahájen provoz mobilního kluziště v areálu TJ Sokol  

Vrbno pod Pradědem.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 



5 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT 

5.1 Průmysl, živnosti a drobní podnikatelé 

Sklářský průmysl: 

 Sklárna Mates - Radek Kostka – Mnichov 367.  

Specializuje se na výrobu a prodej tzv. „lesního skla“. Jedná se o historické sklo,  

jehož znakem je nazelenalá barva s bublinkami. Zhotovují repliky skla, které se od 14. století 

prodávalo na trzích celé střední Evropy.  

 Sklárna Jakub – Petr Slavkovský & Lída Slavkovská - Mnichov 278. 

Ručně vyráběné repliky historického skla ve sklárně Jakub jsou zhotovovány podle 

způsobu zpracování skla ve středověku. Nazelenalá barva společně s drobnými bublinkami 

jsou typické pro tzv. lesní sklo.  

 Sklárna TOMI – Roman Míček – Zlatohorská 253. 

Specializují se také na ruční výrobu a prodej replik historického skla, které má typickou 

nazelenalou barvu s bublinkami.  

 Tomáš Marek – Střelniční 520 – sklenářské práce. 

 Martina Michálková – Mnichov 174 – malování 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 RNDr. Svatopluk Máj.   

 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. 

 Vacula s.r.o. – Josef Vacula – Jesenická 146/28 – výroba a prodej plastů pro vstřikování 

a vytlačování.  

 Vrbenská nástrojařská s.r.o. – Dušan Laštůvka - 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 podnik y 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.  

 

Dřevařské firmy: 

 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, 

zástupci ředitele jsou Vladislav Herman (současně i vedoucí útvaru plánu, práce a mez)  

a Ing. Venuše Komárková (vedoucí útvaru obchodu a jakosti).  

 

Stavební firmy: 

 JESBETON s.r.o. – René Darmovzal – Mnichov 360.  

Výroba betonu a betonářských výrobků, provádění staveb včetně jejich změn, 

udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, silniční motorová doprava nákladní, 

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 

 Kamenský Stavby a Konstrukce s.r.o. – Pavel Kamenský - Mnichov 236. 

 Peersta, s.r.o. – Robert Gála - Jesenická 152. 

 Pavel Konfal – Sv. Čecha – Výstavba rodinných domů a komínů, zateplení fasád  

a provádění rekonstrukcí.  

 Zemní práce – Naděžda Klíčová – Mnichov 311. 

 Zemní práce – René Darmovzal – Mnichov 360. 

 



Nástrojařství: 

 Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. – Svatopluk Máj - Jesenická 146. 

 

5.2 Obchod a služby, cestovní ruch, peněžnictví 

V roce 2011 byly nově otevřeny následující obchody či služby:  

 Pekárna HOLAJ 

Od ledna zahájila pekárna prodej čerstvého pečiva a výrobků racionální výživy přímo 

ze dvora pekárny na ulici Jesenické. Otevřeno je od pondělí do soboty  

od 5 do 12 hodin. Ceny výrobků jsou zde levnější než v sítí obchodů.  

 K-Bar 

Od 17. června byl otevřen nový bar na ulici Krejčího 630 (naproti vjezdu fotbalového 

hřiště). Provozovatelem a majitelem v jedné osobě je Jan Jurka. 

 PECHAL – mini bus  

Zabezpečuje přepravu starším minibusem Mercedes-Benz 410 D s kapacitou 17 osob. 

Odpovědná osoba: Dušan Pechal 

Adresa: Nové doby 416.  

 KOLIBA Ludvíkov 

Od dubna 2011 byla nově otevřená restaurace Koliba.  

 Zahradní centrum 

Nově otevřená prodejna zahradní techniky a zahrádkářských potřeb nabízí sekačky, 

křovinořezy, vyžínače, plotostříhy, kultivároty, sněhové frézy, motorové pily, zahradní 

drtiče a další zahradní techniku a nářadí, jako např. postřiky, nůžky, rýče, hrábě aj. 

Adresa: Dělnická 157 (v areálu firmy Odetka).  

 IN-INTERIER 

Adresa: Husova 491 

Odpovědné osoby: Bc. Ivana Metelková, Bc. Zuzana Metelková 

Nabízené služby: definování potřeb zákazníka, zaměření řešení prostorů, návrh 

dispozičního řešení, návrh stylu, barev a dekorací, 3D vizualizace, realizace interiéru, 

prodej kvalitních textilií. 

 

V roce 2011 byl ukončen provoz následujících obchodů či služeb:  

 Bar Orion  

Adresa: Bezručova 108. 

Odpovědný vedoucí: Roman Kropáček.  

 Prodej čerstvého mléka z automatu  

Adresa: Zlatohorská 103 

Odpovědný vedoucí: Zemědělský podnik, a.s, Město Albrechtice,  

pobočka Vrbno pod Pradědem. 



 

 KOBRA 

Adresa: Jesenická 575/1 

Odpovědný vedoucí: Leo Singer. 

 Potraviny-večerka u Hoffmanů 

Adresa: Svatopluka Čecha 315 

Odpovědný vedoucí: Jiří Šafka. 

 Svatební salon Karin 

Adresa: Zlatohorská 103 

Odpovědný vedoucí: Karin Hradilová. 

 Remis 

Adresa: Zlatohorská 103 

Odpovědný vedoucí: Jan Remeš. 

 Beauty studio 

Adresa: Jesenická 575  

Odpovědný vedoucí: Romana Juránková. 

V roce 2011 došlo k přestěhování Pneuservisu z areálu plasty Urbánek na ulici M. Alše 379.  

 

5.4 Vývoj cen potravin, zásobování 
 V České Republice na začátku roku vzrostly ceny 17 ze 26 sledovaných potravin. 

Nejvýrazněji podražily banány, a to o 12,77 %. Kilogram se dá v tuzemsku pořídit v průměru 

za 33,64 Kč, přičemž nejlevnější banány jsou k dostání v Praze (30,73 Kč/kg), naopak 

nejdražší jsou na jižní Moravě (35,15 Kč/kg). Obchodníci zvyšovali také například ceny 

šunkového salámu, bílého jakostního vína či pšeničné mouky.  

 Opačný cenový pohyb zaznamenali statistici u pomerančů, které v průměru zlevnily  

o 14, 48 % na 24,09 Kč/kg. Cenově nejdostupnější pomeranče byly v Ústeckém kraji  

(21, 46 Kč/kg), naopak nejdražší je Středočeský kraj (28,08 Kč/kg). Znatelně zlevnily také 

papriky.  

(Zdroj: www.nasepenize.cz) 

 Ceny potravin podle prosincového vyjádření Organizace pro výživu a zemědělství 

(FAO) během roku 2011 poklesly o 3,7 procenta. Začátkem roku 2011 ceny potravin 

stoupaly. Jejich růst se ale nadále zpomaloval a od července roku 2011 naopak klesly.  

(Zdroj: www.mediafax.cz) 

 Podle potravinářských firem i obchodníků potraviny v Česku příští rok podraží o deset 

procent. Za vyššími cenami má stát nejen lednové zvýšení sazby daně z přidané hodnoty,  

ale také rostoucí náklady obchodníků i výrobců potravin například na dopravu zboží  

či energii. Ceny potrav se na pultech tuzemských obchodů zvyšují už letos, přičemž Češi 

omezují jejich spotřebu.  

(Zdroj: www.ceskatelevize.cz) 

http://www.nasepenize.cz/
http://www.mediafax.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/


 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %.  

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen  

za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců v %: 3,2.  

 

(Zdroj: www.czso.cz) 

http://www.czso.cz/


 

6 VEŘEJNÝ ŽIVOT 

6.1 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města Vrbna pod Pradědem 

Rok 2010 2011 

Počet členů dobrovolných hasičů 24 24 

Celkový počet zásahů 106, u toho 119, z toho 

- Požáry 18 16 

- Dopravní nehody 14 8 

- Živelná pohroma - - 

- Únik nebezpečných látek 7 8 

- Technická pomoc 62 76 

- Ostatní 5 11 

 

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 do soutěže 

mladých hasičů  

 Profesionální hasič a velitel vrbenské jednotky Sboru dobrovolných hasičů  

Ondřej Chalupa zvítězil v závodě O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru Hlavního 

města Prahy v obřím slalomu, který se konal v pondělí 24. 1. 2011 ve Ski areálu Horní Domky 

v Rokytnici nad Jizerou. V celorepublikové soutěži se utkávají jak profesionální záchranáři, 

tak podnikoví i dobrovolní hasiči.  

 Za krásného jarního počasí proběhl v soboru 16. dubna 2011 v prostředí hlučínské 

štěrkovny nácvik a současně první ročník soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel. Toto cvičení bylo uspořádáno pro jednotky hasičů, které jsou předurčeny pro zásahy 

při dopravních nehodách. Jednotky měly za úkol vyprostit z havarovaných vozidel zraněné 

osoby, poskytnout jim první pomoc a předat zraněnou osobu zdravotnické záchranné službě. 

Při vyhodnocení soutěže byla všem jednotkám předána malá pozornost. V celkovém 

bodovém pořadí této letos první, a proto neoficiální soutěže, se hasiči  

z Vrbna pod Pradědem umístili na 1. místě.  

 Vrbenští hasiči ve čtvrtek 28. července prověřili připravenost na likvidaci požáru 

výškové budovy.  Jednalo se o jednu z budov v areálu bývalého Dřevokombinátu, jednalo  

se o jednu z nejextrémnějších variant možné události, přesto celý zásah proběhl úspěšně.   

(Zdroj: webové stránky Města, webové stránky Dobrovolných hasičů)  

 



6.2 Bezpečnost + policie ve Vrbně 

Dne 10. března 2011 se uskutečnilo za přítomnosti vedení územního odboru  

Policie ČR, starostů, rodinných příslušníků a dalších hostů slavnostní vyhodnocení nejlepších 

policistů. Za naše vrbenské obvodní oddělení Policie České Republiky byli oceněni hned  

dva policisté. Nadporučík Hošek byl oceněn především za svou práci ve funkci zástupce 

vedoucího oddělení Policie ČR ve Městě Albrechtice, odkud přešel v prosinci 2010 do funkce 

vedoucího oddělení ve Vrbně pod Pradědem.   

Statistické údaje: 

Rok 2010 2011 

Počet policistů na oddělení 18  

Počet řešených trestných 

činů 

156  

- Objasněno 107, což činí 68,59%  

Počet dopravních nehod 42  

Počet preventivních akcí 32  

Počet osvětových akcí 4  

(Zdroj: Webové stránky Měst; podklady o činnosti policie za rok 2011 bohužel npor. Bc. Hoška 

nedodal.) 

 

6.3 Středisko kultury a vzdělávání 
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 

Základní údaje o hospodaření organizace – viz příloha. 

Provozní prostory organizace: 

 Městská knihovna Vrbno  

o Sídlo: Sadová 312 

o Počet pracovníků/ přepočtené stavy: 2/ 2,  

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. 

 2010 2011 

Přírůstek knihovního fondu 960 sv. 953 sv. 

Objem finančních prostředků 

na nákup knih 

150.000,- Kč 150.000,- Kč 



Stav knihovního fondu 

k 31.12. 

35.269 sv. /+706/ 35.404 sv. /+135/ 

Počet exemplářů 

docházejících periodik 

32 30 

Celkem zaregistrováno 

čtenářů 

691 675 

- z toho čtenáři do 15 let 195 202 

Počet výpůjček 45.216 sv. 43 399 sv. 

Průměrný počet výpůjček na 

čtenáře 

65,44 dokumentů 64,29 dokumentů 

Využití MVS6  155 85 

Kopírovací služby 560 838 

Počet akcí 81 54 

- z toho vzdělávacích a 

výtvarných 

33 - 

- besed 48 - 

o Významné akce 

 Setkání se spisovatelem Janem Vodňanským. 

 Pasování na čtenáře v lese Řáholci.  

 Letní burza knih; Burza knih v Týdnu knihoven; Předvánoční jarmark 

knih 

o Zisk dotací 

 Z MK ČR na projekt „Výročí slavných“   7.000,- Kč 

 Z MK ČR na projekt „Česká knihovna“  3.594,- Kč 

o Opravy 

 Oprava a nátěr části fasády budovy knihovny   

o Hospodaření 

 2009 2010 2011 

Vlastní výnosy 

knihovny 

67.078,- Kč 62.682,- Kč 58 580,- Kč 

Granty 18.510,- Kč 25.000,- Kč 11.100,- Kč 

Dary 1.000,- Kč 1.000,- Kč 2.000,- Kč 

Celkem příjmy 86.588,- Kč 88.682,- Kč 71.680,- Kč 

 

                                                           
6
 MVS = Meziknihovní výpůjční služba 



 

 Střecha 

o Sídlo: Ve Svahu 578/13 

o Počet pracovníků/ přepoč. úvazky: 3/ 3  

o Přehled o vzdělávání a komerčních aktivitách: 

 Pořádané organizací /jazykové, počítačové kurzy, kruh šikovných 

ručiček, papírový pedig, žijme zdravěji/ 

 Centrum pro tělesně postižené MSK pořádalo PC kurzy pro seniory 

 Univerzita třetího věku 

 Přednášky, kurzy a školení jinými subjekty 

 Různé aktivity cizích organizací a zájmových spolků 

 Komerční akce firem  

Přehled všech uspořádaných akcí + jejich kalkulace - příloha 

 



 
 

o Redakce ZPRAVODAJE – Sdružení obcí Vrbenska 

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 2011 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy k 21., kdy je 

uzávěrka Zpravodaje. Redakční rada 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.  

Cena Zpravodaje se od čísla 5/2011 zvýšila z 8,- Kč na 10,- Kč, prázdninové dvojčíslo  

z 10,- Kč na 15,- Kč. Cena inzerce se v roce 2011 neměnila.  

 Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2010 a 2011: 

 

 

 



 2010 2011 

Celkem vytištěno  15 220 ks 14 710 ks 

Průměrné náklady na 1 kus 20,82 Kč 23,08 Kč 

Průměrný počet stran na 1 číslo 48,36 s 56,27 s 

V roce 2011, stejně jako v roce 2010, byl Zpravodaj zpracován rovněž ve formátu PDF  

a přístupný na stránkách Města Vrbna pod Pradědem.  

 (Zdroj: Výroční zpráva SKaV za rok 2011) 

 

6.4 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. Je zde v prodeji 

také turistická známka Vrbna pod Pradědem a Pradědu.  

(Zdroj: webové stránky Informačního centra) 

 

6.5 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 od 8/2011 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 koordinátor. 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. 

(Zdroj: webové stránky Klubu Kotlík) 

 

6.6 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. Nejvyšší orgán sdružení je Valná hromada, která je složená ze zástupců sdružení. 

Výkonným orgánem je Rada. Ze svého středu volí předsedu a jednoho místopředsedu, kteří 

vykonávají funkci statutárních orgánů sdružení. Předseda české strany: Mgr. Petr Procházka, 

místostarosta města Jeseník. Místopředseda české strany: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města 

Bruntál. Sekretariát se nachází na ulici Nové doby 111, Vrbno pod Pradědem, jehož 

ředitelem je Ing. Zdeněk Jarmar. Celkový počet zaměstnanců sekretariátu byl  5/ 4,5 úvazků 

(od července přijat nový zaměstnanec v rámci projektu Destinační management TO 

Jeseníky). 

Nejvyšším společným orgánem euroregionu je Parlament. Způsob volby členů 

parlamentu je vnitřní věcí každé národní části. Za českou stranu jsou členy parlamentu 

členové Rady euroregionu.  

 

Hospodaření ER Praděd: 

 2010 2011 

Zůstatek z roku 2009, 2010 427 844 Kč 1 133 909 Kč 

Výnosy (příjmy) 39 867 662 Kč 42 348 870 Kč 

Náklady (výdaje) 39 161 597 Kč 41 971 542 Kč 

Převod do roku 2011, 2012 1 133 909 Kč 1 511 237 Kč 

 Kladný hospodářský výsledek, 377 328 Kč ukazuje na dobré a úsporné hospodaření.  

 Euroregionu Praděd působí v Jeseníkách (TO Jeseníky – východ) od poloviny roku 

2011 jako profesionální společnost destinačního managementu. Dokonce roku 2011  

se podařilo vytvořit funkční systém spolupráce zainteresovaných subjektů veřejného  

a soukromého sektoru jak na úrovní TO Jeseníky (východní území MS kraje), tak na úrovni 

Jeseníků jako celku ve spolupráci s partnerskou SDM Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

(Jeseníky-západ). Cílem je zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní dovolenou.  

(Zdroj: Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2011)  

 

6.7 Činnost politických stran 

Ve městě působily tyto politické strany, sdružení a spolky:  

 ČSSD (6) 

 „Spolek Přátelé Vrbenska“ (5) 

 ODS (3) 

 KSČM (3)  

 SNK Evropští demokraté (3) 

 „Strana soukromníků ČR“ (1)    

 



6.8 Kulturní a sportovní spolky  

 ACS DRAK VRBNO POD PRADĚDEM – Železná 106.  

 Auto motoklub v AČR – Myslivecká 589 - Petr Lindner.  

 Centrum život a zdraví – Železná 65 – Pavel Galle. 

 ČČK – Český červený kříž – Husova 332 – Jana 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 – Ludmila Šajerová.  

 Dětský taneční soubor Zuzanky. 

 HC Železná – Husova 494 - Richard Klech. 

 Klub vrbenských turistů – Husova 558 – Štefan Kopilčák.  

 Myslivecké sdružení Praděd – Mnichov 302 – Zdenek Jurka.   

 Pěvecký sbor města Vrbna – Jesenická 226. 

 Řecká obec Vrbno pod Pradědem – Družstevní 597. 

 Sbor dobrovolných hasičů – Hřbitovní 289 – Ondřej Chalupa. 

 Sdružení občanů zdravotně postižených regionů Krnov, Bruntál, Rýmařov – 

Chelčického 465 – Edeltrude Obrubníková. 

 SH ČMS7 – okrsek Vrbno pod Pradědem – Jesenická 226/27. 

 Spolek Přátelé Vrbenska – Sadová 436 – Karel Michalus.   

 TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, o. s. – Krejčího 440. 

 Základní kynologická organizace Vrbno p.P. – Střelniční. 

 

6.9 Církve 

 Ve městě působily následující církve: 

 Římsko-katolická církev 

 Církev adventistů sedmého dne 

Sbor církve Adventistů sedmého dne měl v roce 2011 členů 42 + 4 nově pokřtěné  

ve věku 16-39 let, tedy celkem 46 členů, z toho aktivních 37.  

Při sboru funguje dětská sobotní školička, rozdělená do tříd předškolního a školního 

věku, kterou v roce 2011 pravidelně navštěvovalo 13 dětí.  

Ve Středisku chytrých aktivit se uskutečnilo 19 přednášek (Centrum Život & Zdraví). 

V prosinci 2011 proběhla ve Střeše výstava Biblí, která se uskutečnila ve spolupráci 

s místní knihovnou. Na její přípravě se fyzicky aktivně podílelo několik členů sboru.  

 Církev Nová naděje    
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6.10 Sport a sportovní vyžití 
Již 35. ročník tradiční ankety vyhlášení nejlepších sportovců roku uspořádalo 

bruntálské okresní sdružení ČSTV v Bruntále. Opakovanými skvělými výsledky se mezi devět 

nejlepších sportovců okresu Bruntál v roce 2010 dostaly také dvě naše sportovkyně,  

MUDr. Jana Vyčítalová, lékařka RZP MSK a Eva Haltofová, studentka Sportovního gymnázia. 

Cyklistka Jana Vyčítalová stála v roce 2010 na stupních vítězů závodů Českého poháru  

a mistrovství České republiky celkem sedmnáctkrát, běžkyně Eva Haltofová se pyšní 

vítězstvím v Českém poháru i na mistrovství České republiky.   

Sportovní možnosti a vyžití ve městě: 

 Mobilní kluziště v areálu TJ Sokol.  

 Mobilní pumptrack – dočasně se nacházel v areálu TJ Sokol 

 Skiareál nad Penzionem U Hradilů – nabízí možnost alpského lyžování a snowboardu.  

 

6.11 Propagace obce  
 Prezentace města na veletrhu RegionTour 2011 Brno (13. – 16. 1. 2011),  

Holiday World Praha (10. – 13. 2. 2011), Dovolená a Region Ostrava  

(11. – 13. 3. 2011), Wystawa twórców Prudnik (červen 2011),  

Targi Inter Region Prudnik (9. – 11. 9. 2011).  

 Propagace města Vrbna pod Pradědem na roadshow ve Zlíně (5. 5. 2011). 

 Propagace města v občasníku Karlova Studánka a okolí, v Deníku severní Morava  

a Slezsko, v knize Cestovní informátor pro ČR 2011.  

 Dne 25. 3. proběhl Ples města a městských organizací ke 400 letům povýšení Vrbna 

na město. Ples byl laděn do stylu 20. a 30. let 20 století a hlavní „hvězdou“ byl Láďa 

Kerndl.  

 V červenci byla uspořádána výstava v prostorách Městské knihovny v Ribéracu, jejímž 

účelem bylo představit život čtyř měst, která pojí partnerské smlouvy. Oslovena byla 

také vrbenská radnice, protože Glogówek je už řadu let partnerem  

Vrbna pod Pradědem. Do Ribéracu pak putovalo šestadvacet fotografií několika 

autorů.  

 Publikaci Vrbno pod Pradědem – Ohlédnutí za minulostí dávnou a nedávnou obdržely 

jako vánoční dárek všechny rodiny ve Vrbně pod Pradědem.   

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbna pod Pradědem) 

 

 



6.12 Tříkrálová sbírka 2011 
V roce 2011 bylo za Charitu Odry rozpečetěno celkem 298 pokladniček a podařilo  

se vykoledovat rekordní částku 1 145.358,- Kč, což bylo o 94.941,- Kč více než v roce 

předchozím. Za Vrbensko se podařilo vykoledovat: 

Karlova Studánka   7.148,- Kč 

Ludvíkov       724,- Kč 

Vrbno pod Pradědem 40.739,- Kč  

(Zdroj: Vrbenský zpravodaj)  



 

7 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

7.1 Zdravotnictví 

Od 3. ledna 2011 začalo ve městě fungovat nové výjezdové pracoviště  

Rychlé záchranné služby Moravskoslezského kraje. Posádka záchranné služby je připravena 

k zásahu 24 hodin denně. Jedná se o řidiče-záchranáře a sestru-specialistku, kteří poskytnou 

nemocnému první pomoc a v případě potřeby vyjíždí sanitě naproti lékař z výjezdové skupiny 

v Bruntálu. Ve službě se střídají čtyři řidiči a čtyři sestry. Zřízením vrbenského stanoviště  

se pomoc lidem v ohrožení života a zdraví dostane rychleji než kdykoli dříve. První výjezd 

měli záchranáři už v pondělí dopoledne, tedy hned první den.  Do dvou let by měl 

Moravskoslezský kraj vybudovat ve městě stále stanoviště RZP, do té doby bude fungovat 

v objektu lékárny na Jesenické ulici. Sanitka vyjíždí z garáže dočasně postavené při křižovatce 

Jesenická – Školní.  

Zdravotnická zařízení: 

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.  

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. 

 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 Pradědem. 

Hori, dopravní služba, s.r.o. – Bezručova 83, Vrbno pod Pradědem.  

 

7.2 Sociální poměry a zaměstnanost 

Úřad práce a nezaměstnanost v roce 2010 a 2011 

Adresa: Sv. Čecha 268, Vrbno pod Pradědem. 

Vedoucí pracoviště: Věra Chrástková 

Statistika nezaměstnanosti:  

 
2010 2011 

Vrbno p. P. Vrbensko Vrbno p. P. Vrbensko 

Průměrná výše míry 

nezaměstnanost (MN v %) 
14,9 15,3 15,5 15,7 

Průměrný počet uchazečů o 

zaměstnání (UoZ) 
497 690 515 705 

 

Počet nezaměst. 
Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 

Počet UoZ8 MN v % Počet UoZ MN v % 

Vrbno p. Pradědem 593 17,9 536 16,2 

Vrbensko 820 18,3 736 16,5 
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Nejnižší 

nezaměstnanost 

2010 2011 

Měsíc UoZ MN v % Měsíc UoZ MN v % 

Vrbno p. P. červen 429 12,9 září 458 13,8 

Vrbensko červen 592 13,2 září  628 14,0 

 

Nejvyšší 

nezaměstnanost 

2010 2011 

Měsíc UoZ MN v % Měsíc UoZ MN v % 

Vrbno p. P. prosinec 593 17,9 leden 604 18,2 

Vrbensko prosinec 820 18,3 leden 844 18,8 

 

Míra nezaměstnanosti k 
31. 12. 2010 31. 12. 2011 

Muži Ženy Muži Ženy 

Vrbno pod Pradědem 17,8 18,0 15,1 17,6 

Vrbensko 18,5 18,0 15,2 18,1 

(Zdroj: Podklady Úřadu Práce ČR) 

 

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 do 31. 12. 2011 zabezpečoval poskytování pomoci 

k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám. Rozhodoval o přiznání 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:  343 

 Počet místních šetření na žádost soudů, škol atd.:        37 

Celkem bylo podáno 1 odvolání ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi. Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje Ostrava, jako nadřízený odvolací orgán, rozhodl odvolání zamítnout 

a napadené rozhodnutí potvrdit.  

Úsek péče o těžce zdravotně postižené občany rozhodoval do 31. 12. 2011 o poskytování 

dávek těžce zdravotně postiženým. Výplata této opakující se dávky byla zákonem s účinností  

od 1. ledna 2012 zrušena.   

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 2011 byl 172. 

Celkem bylo vyplaceno na dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvků zdravotně 

postiženým 9.425.801,- Kč.  

Příloha: Přehled čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky 

zdravotně postiženým za rok 2011.  

 

 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno p. Prad.) 

 

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.  

(Zdroj: webové stránky Města) 

Domov pro seniory Vrbno 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Sídlo organizace: Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 

Ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová 

Skladba obyvatel DPS: 

 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 

Počet klientů 75 76 

- Z toho muži 36 35 

- Z toho ženy 39 41 

- Přijatí 29 24 



- Odchod na vlastní žádost 7 6 

- Úmrtí 25 16 

 

Věkové skupiny K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 

43-65 let 15 13 

66-75 let 
51 

32 

66-85 let 23 

                  86-95 let 9 8 

Průměrný věk klienta 75 - 

 

Pohyblivost K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 

Trvale upoutání na lůžko 10 11 

Vozík 14 

33 Chodítko 4 

Fr. Hole 5 

Zcela mobilní 33 32 

Zdravotní péče byla zajišťována praktickým privátním lékařem MUDr. Matelovou. 

V naléhavých případech byla lékařská pomoc zajišťována pohotovostní zdravotnickou 

službou LSPP Bruntál.  

 

Zaměstnanci: 

 
K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 

 Sezónně Mimosezónně Sezónně Mimosezónně 

Počet osob/ úvazky 36/ 34,5 35/ 34 36/34 35/33,625 

 V roce 2011 byly zaměstnávány dvě osoby zdravotně znevýhodněné a jeden poživatel 

invalidního důchodu I. stupně.  

(Zdroj: Výroční zpráva DPS) 

 

Domov pro seniory, pečovatelské služby 

Sídlo organizace: Husova 627, 79326 Vrbno pod Pradědem 

Název vlastníka: Město Vrbno pod Pradědem 

Názve provozovatele: HELP-IN o.p.s. 

Organizace HELP-IN o.p.s má v tomto domě pronajaté prostory a provozuje výkon 

pečovatelské služby. Služba funguje celý týden i o víkendech. K dispozici jsou dva dodavatelé 



obědů (Jídelna Benková a Domov pro seniory Mnichov). Nejčastěji využívané úkony jsou 

dovážka oběda, nákupy, běžný úklid, pochůzky, ale i pomoc při osobní hygieně. Fakultativně 

mohou klienti využívat odvoz autem k lékaři, na nákup atd.  

Na středisku ve Vrbně pracují 4 pečovatelé. Na starost mají celkem 85 klientů a roční náklady 

na provoz služby činí cca 1 100.000,- Kč. Organizačně technické a administrativní zajištění 

služby se provádí v sídle společnosti v Bruntále, např. šetření při vstupu do služby, zpracování 

smlouvy s klienty, výpočet měsíčních úhrad za služby, provádění změn ve smlouvě a dále 

veškeré účetní a mzdové služby.  

Město Vrbno pod Pradědem na provoz služby každoročně přispívá ze svého rozpočtu částkou 

480 tisíc korun.   

  

    

 

 

 

 

 



8 ŠKOLSTVÍ 

8.1 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem 

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 

Ředitel: Květa Kubíčková 

Kapacita: 84 dětí, počet tříd: 3  

Součástí školy:  

 Školní jídelna  kapacita: 130 jídel 

Počet žáků:  

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Počet dětí celkem 76 80 84 

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Pedagogů celkem 6/ 6,00 7/ 6,62 7/ 6,62 

Nepedagogů celkem 4/ 3,40 4/ 3,40 4/ 3,40 

 

Základní hospodaření školy za rok 2011: 

Významné akce školy: 

Škola má dlouhodobě uzavřené přátelství s polskou MŠ z Glogówsku a společně  

se účastní některých akcí. Na základě společně zpracovaného projektu, jehož obsahem  

je vzájemné poznávání kultur, tradic a rozvoj vztahů, se uskutečňují vícedenní pobyty dětí 

v PL a ČR. 

(Zdroj: Hodnotící zpráva školy šk. rok 2010 -2011 + podklady poskytnuté paní Kubíčkovou) 

 

8.2 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem 

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatel: Města Vrbno pod Pradědem    

Ředitel: Magdalena Nováková 

Kapacita: 100 dětí, třídy: 4 

Součástí školy:  

 Školní jídelna  kapacita: 100 jídel 



 

Počet žáků k 1. 9.:  

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Počet dětí celkem 99 96 97 

Pracovníci školy/ úvazky k 1. 9.: 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Pedagogové  9/ 7,53 9/ 8,5 8/ 7,82 

Nepedagogové 7/ 5,3 7/ 5,3 6/ 5,75 

Celkem zaměstnanců 16/ 12,83 16/ 13,8 14/ 13,57 

Základní hospodaření školy za rok 2011: 

 Neinvestiční dotace kraje:  3 785 000,- Kč 

 Dotace obce      915 000,- Kč 

Významné akce školy: 

 Podzimní hledání skřítků. 

 Karneval. 

 MDD na zahradě. 

 Zimní a letní olympiáda. 

 Divadlo. 

 Oslava 400 let na zahradě MŠ se zábavným programem s názvem Hrnec plný zábavy  

a den otevřených dveří. 

(Zdroj: Podklady od paní Magdalény Novákové) 

 

8.3 Základní škola 

Název: Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek 

Kapacita: 750 žáků 

Součástí školy:  

 Školní družina  kapacita: 90 dětí 

 Školní klub   kapacita: 60 dětí 

 Školní jídelna  kapacita: 550 jídel  



 

Počet žáků:  

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Celkový počet žáků 362 372  

Počet žáků na třídu 
k 30. 9. 

21,41 20,67  

Počet žáků na učitele 
k 30.9. 

14,80 14,98  

Počet tříd k 30. 9.  17 18  

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Pedagogů celkem 31/ 27,96 30/ 26,96  

- Učitelů 28/ 24,46 27/ 24,46  

- Vychovatelů 3/ 2,5 3/ 2,5  

Nepedagogů celkem 15/ 13,82 15/ 13,82  

- Ostatní 
zaměstnanci 

10/ 8,82 10/ 8,82  

- Pracovníci ŠJ 5/ 5,00 5/ 5,00  

Zaměstnanců celkem 46/ 41,78 45/ 40,78  

Základní hospodaření školy za rok 2011: 

Významné akce školy: 

(Zdroj: Výroční zpráva Základní školy za rok 2010-2011 + školní časopis vydávaný na konci  

školního roku 2011-2012). 

 

8.4 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna,  
Vrbno pod Pradědem 

Název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr. Hana Vitásková 

Součástí školy:  

 Dětský domov  kapacita: 48 dětí 

 Školní družina  kapacita: 20 dětí 

 Školní jídelna  kapacita: 120 obědů 



 

Počet žáků:  

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Základní škola 
praktická 

28 28 28 

Základní škola 
speciální 

12 14 14 

Dětský domov 51 47 48 

Školní družina 20 15 16 

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Pedagogové 

36/ 29,25 

9/ 6,66 9/89 

Asistenti 8/ 7,25 7/710 

Vychovatelé 19/ 16,58 17/17 

Nepedagogové 25/ 15,02 20/ 13,92 14/ 12,511 

Celkem pracovníků 61/ 44,27 56/ 44,41 31/ 44,5 

 

Základní hospodaření školy za rok 2011: 

Celkové výnosy 22 239 109 Kč Celkové náklady 21 965 520 Kč 

- Provozní dotace 20 019 248 Kč - Mzdové náklady 11 579 00 Kč 

- Ošetřovné, 
přídavky 

387 894 Kč - Zákonné odvody 4 167 277 Kč 

- Výnosy za 
stravování 

294 949 Kč - Odvod na FKSP 235 581 Kč 

- Zúčtování 
rezervního fondu 

84 405 Kč 
- Ostatní náklady na 

provoz 
5 983 662 Kč 

- Projekty 
neinvestiční 

982 700 Kč   

- Ostatní výnosy 469 913 Kč   

Náklady na opravy a údržbu činí:  147 913 Kč, z toho: 

 Oprava komínů a žlabů    21 930 Kč 

                                                           
9
 Učitelé 8 úvazků do 30. 11. 20111, zbytek školního roku 7 úvazků. 

10
 Asistenti pedagoga působící v Dětském domově byli následně od 30. 9. 2011 převedeni na bezpečnostní 

pracovníky. 
11

 Pracovní úvazek kuchařek byl do 28. 9. 2011 3 úvazky, následně do 31. 10. 2011 úvazky 2 a od 1. 11. 2011 
stoupl úvazek na 2,5.  



 Oprava služebních vozidel    12 147 Kč 

 Oprava dveří na DD     38 987 Kč 

 Opravy ŠJ      16 059 Kč 

 Malování prostor     19 000 Kč 

 Ostatní opravy     39 790 Kč 

 

Významné akce školy: 

 Byl ukončen projekt „Zlaté ručičky“. Tento projekt byl financován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen především 

na zlepšování forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup  

ke vzdělávání. V školním roce 2010/2011 probíhalo pilotní ověřování vytvořených 

vzdělávacích modulů a bylo vytvořeno 100 evaluačních materiálů pro další školní roky 

a pětiletou udržitelnost projektu.  

 Škola dětem otevřená, od školy k dospělosti – projekt zaměřený na výuku 

prostřednictvím digitálních technologií.  

(Zdroj: Výroční zpráva za školní rok 2010-2011). 

 

8.5 Základní umělecká škola, Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem 

Název: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr. Jiřina Krystýnková 

Odloučené pracoviště: Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 

Vedoucí pracoviště: Iva Sokolářová 

Kapacita:  

Počet žáků:  

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Obor hudební 43 38 31 

Obor výtvarný neexistoval 46 44 

celkem 43 75 67 

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 

Obor hudební – 
pedagogové 

4 4 3 

Obor výtvarný - 
pedagogové 

0 1 1 

Nepedagogové    

 



Úplata za vzdělání: 

 Hudební obor  210,- Kč/ měsíčně 

 Výtvarný obor  150,- Kč/ měsíčně 

V roce 2010/2011 se otevřel nový obor – výtvarný, proto bylo nutné pořídit: 

 Výtvarné stoly (5ks) za 23. 340,- Kč 

 Grafický lis A3 za 14. 770,- Kč 

 

Významné akce školy: 

 Otevřen nový obor – výtvarný 

(Zdroj: Podklady od paní Sokolářové). 

 

8.6 Sportovní gymnázium 
Název: Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám Sv. Michala 12, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: nebyl/ od 1. 1. 2010 zástupce statutárního orgánu: Ing. Jitka Krätschmerová 

Kapacita:  

Součástí školy:  

 Sportovní gymnázium /Sv. Michala 12/ kapacita: 288 žáků 

 Školní jídelna /Žižková 577/   kapacita: 300 jídel 

 Domov mládeže /Sklárenská 600/  kapacita: 25 žáků 

    /od 1. 2. 2011 změna adresy Žižková 134/ 

Počet žáků:  

 
Počet tříd/ 

skupin 

Celkový počet 
žáků/ sportovců/ 

ubytovaných 

Počet žáků na 
třídu/ skupinu 

Počet žáků na 
učitele/ trenéra/ 

vychovatele 

Školní rok 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Tř. denní 8 8 172 170 21,50 21,25 13,44 12,67 

Tř. večerní 1 1 21 20 21 20 - - 

Sport. sk. 6 6 41 41 8,2 8,2 8,54 8,54 

DM 1 1 24 20 24 20 17,14 14,29 

V letošním roce byla naposledy otevřena výuka večerního studia. Přestože se k této 

formě studia vztahovaly pesimistické prognózy, z původních 30 žáků, kteří nastoupili  

do prvního ročníku, šlo k maturitě 15.  

Nízký počet žáků ve třídě je ovlivněn zejména poklesem počtu žáků v nižších ročnících 

gymnázia, ve vyšších je počet žáků ve třídách vyšší.  



 

Ve škole jsou sportovci jak na nižším, tak vyšším stupni. Výběr je následující:  

Název sportu 
Doporučený počet 
sportovců MŠMT 

Počet sportovců na 
škole 

Úvazek trenéra 

Cyklistika 8 12 1,4 

Běžecké lyžování 8 8 1,0 

Alpské discipliny 8 7 0,8 

Biatlon 8 6 0,1 

Orientační běh 10 8 1,0 

Celkem  41  

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/201212 

Pedagogů celkem 27/ 21,57 28/ 20,62  

- Učitelů 16/ 14,8 18/ 14,42  

- Vychovatelů 2/ 1,4 2/ 1,4  

- Trenérů 9/ 5,37 8/ 4,8  

Nepedagogů celkem 10/ 8,1 10/ 7,9  

- Psycholožka 1/ 04 1/ 0,4  

- Ostatní 
zaměstnanci 

5/ 3,9 5/ 4,3  

- Pracovníci ŠJ 4/ 3,8 4/ 3,2  

Zaměstnanců celkem 37/ 29,67 38/ 28,52  
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 Do dokončení a odevzdání kroniky nebyly tyto údaje dodány. 



 

Základní hospodaření školy za rok 2011: 

Rozpis účelových dotací ze státního rozpočtu podle jednotlivých znaků  
v tisících Kč na celý rok 2011 

 celkem 

ÚZ 33353 přímé náklady  7 402,00 

ÚZ 33354 sport  1 585,30 

Přímé náklady celkem 8 987,30 

ÚZ 1 provozní náklady 2 400,00 

Prostředky na ICT 50,00 

ÚZ 140 školní psycholog 129,00 

ÚZ 203 OB 354,00 

ÚZ 205  odpisů 199,00 

Provozní náklady celkem 3 132,00 

Příspěvek na provoz  12 119,30 

 

V roce 2010/2011 se podařilo škole uspět s několika žádostmi o grant. Získané dotace 

byly použity pro rozvoj hlavní činnosti školy a zlepšení vybavení, především moderní 

technikou. Částečně se díky grantům zvýšily příjmy pedagogů.  

Schválené projekty 

Poř. Název projektu Poskytovatel Výše dotace 

1 Světová škola Člověk v tísni 10 000 

2 Vidíme,změříme,zjistíme a pochopíme (EVVO projekt) MSK 96 500 

3 Úprava lyžařských běžeckých tras MSK 118 300 

4 Doba dřevěná (spuštění od 1. 1. 2010) OPVK 1.874.050 

5 TRIVALLIS CUP Grant města 4 000 

6 Velká městská hra Grant města 10 000 

7 Poznávej své okolí v sedla bicyklu Grant města 4 000 

8 Sportovní odpoledne  Grant města 2 500 



 

 Celkový technický stav budovy školy je dobrý. V srpnu 2011 se dokončila fasáda zadní 

části budovy, tím byl splněn plán z minulého roku, ve kterém se začalo s celkovou opravou 

fasády školy. Dále se podařilo opravit další část střechy, a to nad tělocvičnou, kde při silném 

dešti zatékalo.  

 Domov mládeže byl do prosince roku 2010 umístěn v pronajatých prostorách 

soukromého majitele pana Zvědělíka, ale vzhledem k velkým finančním nárokům  

a nevyhovujícím podmínkám se od začátku roku 2011 přemístil domov mládeže do nových 

prostor. Jedná se o bývalou školu v přírodě, kterou koupila firma DEVAP. Oprava části této 

budovy pro účely DM nebyla dokončena včas, proto byli žáci přechodně ubytování 

v Mnichově v penzionu Domovina, jehož majitelem je pan Čížek. Od února 2011 jsou žáci již 

přestěhování na DM na ulici Žižkova 134.     

 

Občanská sdružení působící při škole: 

 Společnost přátel Sportovního gymnázia Vrbno pod Pradědem.  

Počet členů: 213 

Jedná se o nepolitické sdružení občanů, které organizuje, zabezpečuje  

a spolufinancuje zájmové aktivity studentů. Zejména naukové soutěže, taneční kurzy 

a kurzy společenského chování, či veškeré sportovní aktivity studentů.  

 Sportovní klub při Gymnáziu Vrbno pod Pradědem 

Počet členů: 250 

Klub sdružuje oddíly běhu na lyžích, orientačního běhu, lyžařského orientačního 

běhu, sjezdaře a biatlonu. Finanční prostředky získává od ČSTV, pomocí podávaných 

projektů, školy, členské příspěvky a od sponzorů. Náplní tohoto klubu je především 

zajišťovat závodní činnost všech členů jednotlivých oddílů.  

 

Významné aktivity školy: 

 Galerie na schodech – jedná se o různé druhy výstav, které zajišťuje  

Lubomír Tomeček. Původně zabírala horní část schodiště školy, ale postupně  

se rozšířila i do přízemí. Každoročně se v průběhu školního roku realizuje 5-6 výstav, 

které jsou zpravidla zahajovány vernisáži za účasti autora.  

 V rámci projektu Světová škola byla uspořádaná akce pro školy a občany ve městě 

pod názvem „Vykopeme lepší časy pro Keňu“. Jedním z cílů této akce byla sbírka 

fotbalových míčů a kopaček, která se posílala do Keni.  

 Škola je dlouhodobě zapojena do Rozvojového programu pro Sportovní gymnázium, 

který vyhlašuje MSMT ČR. Tento program je vyhlašován na kalendářní rok,  

slouží pro zajištění sportovního tréninku na sportovních gymnáziích  

v České Republice. V roce 2011 obdržela škola částku 1 585,30 Kč, což je výrazně nižší 

částka než roky předešlé.   

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 - viz příloha 

(Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010-2011) 



 

9 POČASÍ, KLIMATICKÉ ZMĚNY 
Průměrně byl rok 2011 s průměrnou teplotou 8,6 °C silně nadnormální a srážkově 

normální.  

ZIMA 

 Zima byla mírná, teplotně nadprůměrná, téměř bez sněhu, teploty kolísaly z +10°C  

na -10°C a opačně. V únoru bylo naměřeno několik arktických dní.  

JARO 

 Noc ze sobory 19. na neděli 20. března byla magická díky mimořádně jasnému svitu 

Měsíce, který se dostal nejblíže Zemi za posledních osmnáct let. 

 Duben se celkově vyjadřoval velice teplým počasím, jen  na Velikonoce bylo oproti 

předchozímu teplému a slunečnému týdnu, chladnější a deštivé. 

 Dne 4. května se vrátila zima, celý den sněžilo a sněhová pokrývka odpoledne 

zůstávala na silnicích a loukách ležet. Jednalo se o nejchladnější den za posledních 

bezmála sedmdesát let. V noci teploty klesly pod – 5°C, během dne v rozmezí  

0 až -3°C.  O týden později stoupla teplota již na + 15°C. 

LÉTO 

 Prázdninové měsíce překvapily nejen svoji chladnou, ale především deštivou tváří. 

Jednalo se o nejdeštivější měsíce od roku 1997.  

 Poslední týden srpna byl mimořádně teplý, padaly teplotní rekordy. Na některých 

místech bylo naměřeno 35°C.  

PODZIM 

 Srážkově podprůměrný, listopad byl extrémně suchý, na většině území pršelo  

až poslední listopadový den. 

 Teplotně byl podzim spíše nadprůměrný, především první polovina září  

se vyznačovala velice teplým počasím 

ZIMA  

 Souvislá sněhová pokrývka napadla až v druhé dekádě měsíce prosince. Celkově byl 

prosinec teplotně i srážkově nadnormální.  

(Zdroj: www.chmi.cz, www.infomet.cz, blog.aktualne.centrum.cz)  

http://www.chmi.cz/
http://www.infomet.cz/


 

10 RŮZNÉ 
 Čínská katedrála v Tchien-ťinu a katolický chrám v Pekingu získaly nové varhany,  

které byly vyrobeny krnovskou firmou Rieger-Kloss. Varhany instaloval Petr Drastík  

a ladil vrbenský ladič Jan Frýdl. 

 V bruntálském Hotelu Slezan se v lednu uskutečnil již 35. ročník vyhlášení nejlepších 

sportovců okresu. Vyhlášení devítky nejlepších sportovců roku bez určení pořadí  

se účastnili starostové obcí a měst i představitelé okresního sdružení ČSTV.  Za naše 

město získala ocenění MUDr. Jana Vyčítalová, cyklistka ACS DRAK, která v roce 2010 

stála na stupních vítězů závodů Českého poháru a mistrovství České republiky celkem 

sedmnáctkrát, a Eva Haltofová, která reprezentuje Sportovní gymnázium v zimním 

orientačním běhu a je mistryní v orientačním běhu.  

 Obyvatele sídliště Ve Svahu sepsali a podali petici proti projektu firmy Coop-arch 

Olomouc na nové parkoviště kolem jejich domů, které by razantním způsobem 

narušilo klid rodin zde bydlících a zároveň zlikvidovalo dosavadní zeleň kolem domů.  

Město o projektu s obyvateli veřejně diskutovalo ve Střeše a většině se projekt líbil. 

Příprava projektu trvala dlouho. Projekt obsahuje novou kanalizaci kolem domů, 

komunikace, parkoviště ze zatravňovacích dlaždic, altány, koutek pro děti, odstavné 

plochy pro popelnice a tříděný odpad nebo nové osvětlení. Jedná se o sídliště 

s nejhorším prostředím ve městě a proto je nutná jeho revitalizace.  

 Od července se v ulicích Jesenická vedle budovy Technických služeb a ulici Husova 

objevily dva stacionární kontejnery v červené barvě. Určeny jsou pro zpětný odběr 

rozměrově menšího elektrozařízení. Vývoz kontejnerů zajišťuje firma ASEKOL.   

(Zdroj: bruntalsky.denik.cz; www.idnes.cz; epaper.mfdnes.cz; www.vrbnopp.cz; bruntal.net)  

 

http://www.idnes.cz/
http://www.vrbnopp.cz/


11 PŘÍLOHY 

Příloha: Vzor formuláře pro sčítání lidu, domů a bytu 

 



 



 



 



 



 

Příloha: Složení Rady, Zastupitelstva a jejich podřízených útvarů 

Zastupitel Funkce Příslušnost 

Ing. Helena Kudelová (57 let) Starostka ČSSD 

Ing. Miloš Lasota (53 let) místostarosta ČSSD 

   

Mgr. Tomáš Kočička (34 let) Člen zastupitelstva a rady ČSSD 

Ing. Ivana Novotná (49) Člen zastupitelstva a rady ČSSD 

Jana Soudková (36) Člen zastupitelstva a rady KSČM 

Risto Gamovský (65 let) Člen zastupitelstva a rady KSČM 

Zdeněk Valenta (53 let) Člen zastupitelstva a rady SNK ED 

   

Ivan Hába (64 let) Člen zastupitelstva ČSSD 

Dana Magdálková (57 let) – odstoupila 

Pavel Linek  

n 

Člen zastupitelstva ČSSD 

ČSSD 

Karel Michalus (65 let) Člen zastupitelstva NK 

Monika Ševčíková (41 let) Člen zastupitelstva NK 

Naděžda Trzaskaliková (54 let) Člen zastupitelstva NK 

Ing. Jitka Krätschmerová (49 let) Člen zastupitelstva NK 

MUDr. Otakar Kopřiva (58 let) Člen zastupitelstva NK 

Marie Pavková (68 let) Člen zastupitelstva KSČM 

Květa Kubíčková (65 let) Člen zastupitelstva SNK ED 

Hana Janků (54 let) Člen zastupitelstva SNK ED 

Ing. Emil Pela (69 let) Člen zastupitelstva ODS 

Ing. Miloslav Komárek Člen zastupitelstva ODS 

Pavel Kamenský (30 let) Člen zastupitelstva ODS 

Vladimír Ulip (55 let) Člen zastupitelstva SsČR 

 

 

 



 

Podřízené útvary Zastupitelstva a jejich zástupci: 

Finanční výbor Kontrolní výbor Majetkový výbor 

Předseda: Předseda: Předseda: 

Pavel Kamenský – odstoupil 

Ing. Emil Pela 

 

Ing. Miloslav Komárek Květa Kubíčková 

Členové: Členové: Členové: 

Ivan Hába Dagmar Demlová Karel Michalus 

Ing. Venuše Komárková Antonín Klíčník Hana Riedlová 

Zuzana Machetanzová Ing. Jitka Krätschmerová Jan Richter 

Kamila Kuhnová Vladimír Ulip Mgr. Fotis Fotopulos 

 

Osadní výbor místní části 

Mnichov 

Předseda: 

Antonín Břenek 

Členové: 

René Darmovzal 

Libor Urban 

Josef Holubář 

Martin Pleva 

Alois Oršulík 

Vladimíra Burdová 

 



 

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 

Pavel Linek Jan Richter Ing. Igor Žemba 

 Jiří Strnad  

 Marie Šípová  

 

 

 

 

 



Komise pro prevenci kriminality, 

bezpečnost a ochranu veřejného pořádku: 

Předseda: 

Mgr. Tomáš Kočička 

Členoné: 

Bc. Miroslav Doležal 

Jan Hromjak 

 



Příloha: Tržní řád města Vrbna pod Pradědem 



 



 

Příloha: Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem  

k 31. 12. 2011 

 

 

 

 

Zastupitelstvo 

města 

Rada města 
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Příloha: Odbory MěÚ a jejich personální složení: 

 Majetkoprávní odbor vyřizuje agendu týkající se školství, rozsáhlou agentu spojenou 

s dispozičními právy k majetku Města. Jedná se o převody vlastnictví k nemovitostem, 

prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy bytů, nebytových prostor  

a pozemků a další dispozice vlastnictví města. Majetkoprávní odbor připravuje 

převážnou část podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti 

rozhodování o majetkoprávních záležitostech.  

Seznam zaměstnanců:  

o Vedoucí odboru: Ing. Iveta Pešatová 

o Správa bytů – technické záležitosti: Ing. Ivan Kačur 

o Správa pozemků – prodeje a koupě: Patrik Locku 

o Projektový manažer: Ing. Pavla Müllerová 

o Správa pozemků – pronájmy: Lenka Olehlová 

 Finanční odbor zabezpečuje úkoly týkající se hospodaření města, jeho financemi  

a rozpočtem. Plní úkoly uložené Radou města v ekonomické oblasti v souladu 

s právními normami a předpisy. Zpracovává rozbory hospodaření a průběžně sleduje 

plnění ročního rozpočtu města. Vede agendu místních poplatků, eviduje pohledávky  

a zajišťuje jejich vymáhání. Připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně 

závazných vyhlášek. Vydává rozhodnutí k provozování výherních hracích automatů  

a povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích  

a jiných podobných hrách, v platném znění.  

Seznam zaměstnanců:  

o Vedoucí odboru: Dana Magdálková 

o Místní poplatky za VHP, nájemné, platby a žádosti, nebytové prostory, 

pronájmy byt. jednotek: Alena Martínková 

o Místní poplatky: Martina Matušková 

o Účetní: Renata Tomčíková 

o Fakturace, pokladna: Marie Ulipová 

o Hlavní účetní: Marcela Vosáhlová 

 Odbor vnitřních věcí zajišťuje úkoly na úseku podatelny, úřední desky, matriky, 

ověřování podpisů a kopií listin, zajišťuje kontaktní místo Czech POINT – vydává 

ověřené výstupy z evidence katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, veřejné části 

živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů, zprostředkovává podávání žádostí  

o vydání osvědčení o státním občanství, ztráty a nálezy, agenda ohlašovny, rušení 

údaje o trvalém pobytu a občanských průkazů, projednává přestupky proti 

občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku podle zvláštních právních 

předpisů na úseku své působnosti, zabezpečuje výkon správy vyplývající z ústavního 

práva volebního, občanského a shromažďovacího, vedení stálého seznamu voličů. 



Zabývá se agendou informační, cestovním ruchem a propagací města. Zabezpečuje 

úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu objektu MěÚ. 

Seznam zaměstnanců: 

o Vedoucí odboru, agenda přestupků: Mgr. Monika Janků 

o Sekretariát starostky: Mgr. Alena Kiedroňová 

o Propagace, cestovní ruch, administrace webových stránek, výlepová služba: 

Jitka Musilová 

o Matrika, Czech POINT: Jaroslava Novotná 

o Evidence obyvatel, OP: Dana Tománková 

 Odbor výstavby a životního prostředí usměrňuje, řídí a kontroluje výstavbu na území 

města. Zabývá se oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. V rámci přenesené 

působnosti vykonává státní správu v rozsahu stavebního zákona, zákona o pozemních 

komunikacích a zákonů z oblastí ŽP. Vykonává činnost pověřeného stavebního úřadu. 

Seznam zaměstnanců: 

o Vedoucí odboru: Ing. Vojtěch Virág  

o Další pracovníci: Jana Francová, Iveta Šinalová, Pavel Švan, Jiří Skácel 

 Odbor sociální a zdravotní organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky  

v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Jako pověřený obecní úřad 

rozhoduje ve svém obvodu o poskytování dávek v systému pomoci v hmotné nouzi  

(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)  

podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo  

k předcházení sociálního vyloučení. Na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

zabezpečuje úkoly podle § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech  

a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. 

Seznam zaměstnanců: 

o Vedoucí odboru: Ivana Holčapková 

o Referenti: Zuzana Hulínová, Jana Kvasnicová, Steriani Ošťádalová, 

Koordinátor KPSS (Komunitní plánování sociálních služeb): Ivana Remešová, 

DiS  

o Sociální pracovnice: Bc. Jana Marková 

 Požární ochrana se zabývá protipožárním a jiným zajištěním vedoucí k bezpečnému 

chodu města a jeho okolí. Hlavní částí tohoto odboru je jednotka sboru dobrovolných 

hasičů města Vrbna pod Pradědem řízená odborem požární ochrany Městského 

úřadu, ve které působí 22 členů sboru dobrovolných hasičů, se kterými jsou sepsány 

dohody o pracovní činnosti a jednoho člena, který je zaměstnán městem na plný 

úvazek. Dále se stará o požární prevenci, výchovu dětí v požární ochraně a ochraně 

obyvatelstva, zveřejňování své činnosti aj. 

 



Seznam zaměstnanců: 

o Profesionální hasič města: Ondřej Chalupa 

 

Mimo rámec organizačního schématu zaměstnával úřad: 

Ivanu Klíčníkovou DiS:  Projekt „Komunitní plán sociálních služeb v mikroregionu 

Vrbensko“.  

Martina Benedikovičová:  Nizkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy. 

Jana Hromjaka:  Nizkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy. 

Františka Kalužíka:  Dělník čištění města. 

Petra Kosnovského:  Dělník čištění města. 



 

Příloha: Přijaté dotace v roce 2011 

 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2011). 

 



 

Příloha: Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2011 
 

 

 



 

 
 

 



Příloha: Ceník místních poplatků aktuální pro rok 2011 
 

 Dne 1. 1. 2011 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 3/2010 Sb. ze dne 

13. 12. 2010 o místních poplatcích. Na jejím základě Město vybírá tyto místní poplatky: 

 poplatek ze psů 

Poplatek činí za kalendářní rok: 

a) za psa      v rodinném domku     200,- Kč 

      v bytech bytových domů    800,- Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa  v rodinném domku        400,- Kč 

      v bytech bytových domů 1 200,- Kč 

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího 

důchodu            200,- Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa,  

    jehož držitelem je osoba uvedena v písm. c)       300,- Kč 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Poplatek činí: 

a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu       12,- Kč 

b) za osobu a každý týden paušální částku           60,- Kč 

 poplatek za užívání veřejného prostranství 

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 

prostranství: 

a) za provádění výkopových prací             10,- Kč 

    nebo paušální částka            200,- Kč/ týden  

                   500,- Kč/ měsíc 

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje         10,- Kč 

    nebo paušální částka          1000,- Kč/ týden 

                2000,- Kč/ měsíc 

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb         10,- Kč 

    nebo paušální částka            500,- Kč/ týden 

                1000,- Kč/ měsíc 

d) za umístěni zařízení sloužícího pro poskytování prodeje          50,- Kč 

   nebo paušální částka          1000,- Kč/ týden 

                3000,- Kč/ měsíc 

e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb          10,- Kč 

    nebo paušální částka            500,- Kč/ týden 

                1000,- Kč/ měsíc 



 

f) za umístění stavebního zařízení             10,- Kč 

    nebo paušální částka             500,- Kč/ týden 

                  1000,- Kč/ měsíc 

g) za umístění reklamního zařízení              20,- Kč 

    nebo paušální částka             200,- Kč/ týden 

                       500,- Kč/ měsíc 

                  2000,- Kč/ rok 

h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí           10,- Kč 

    nebo paušální částka           2000,- Kč/ týden 

ch) za umístění skládek               10,- Kč 

    nebo paušální částka             500,- Kč/ týden 

                  1000,- Kč/ měsíc 

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa             10,- Kč 

    nebo paušální částka             200,- Kč/ týden 

                 500,- Kč/ měsíc 

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a  

televizních děl: u tohoto poplatku není paušální částka stanovena          10,- Kč 

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné 

prospěšné účely, se poplatek neplatí.        

 poplatek z ubytovací kapacity 

Poplatek činí za každé využité lůžko a den               6,- Kč 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

města 

a) za vozidlo a den                20,- Kč 

b) za vozidlo a týden /paušální částka/           100,- Kč 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí 

Sazba poplatku na tři měsíce činí         5000,- Kč 

 

 



 

Příloha: Projekty realizované, nebo předložené v roce 2011 

 

  



 

Příloha: Základní údaje o hospodaření Střediska kultury a vzdělávání 



 

Příloha: Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2011 



 

Příloha: Přehled čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné 
nouzi a příspěvky zdravotně postiženým (HN + ZP) – rok 2011 



 

Příloha: Mimořádné výsledky a úspěchy žáků SG 

Alpské discipliny 

 Petra Houserová – žákyně sexty - dosahovala výborných výsledků během celé lyžařské 

sezóny (alpské discipliny), vylepšila své bodové hodnocení a v závěru sezóny 

zaznamenala cenná umístění. Na Mistrovství Moravy a Slezska juniorky obsadila  

1. místo OSL, MČR dospělí obsadila 15. místo OSL, Světový pohár Arnolda Lunna 

obsadila 30. místo SL. 

Cyklistika 

 Matěj Lasák – žák oktávy - 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.  

Z České republiky vyjela výprava s 34 sportovci, kteří ČR reprezentovali v atletice, 

cyklistice, kanoistice, lukostřelbě, v moderním pětiboji, plavání, střelbě, šermu, 

tenisu, triatlonu, basketbalu a veslování. Olympijské hry jsou určeny sportovcům  

od 14 do 18 let z celého světa. 205 národních olympijských výborů vysílá  

5 000 sportovců a členů doprovodu.  

 Petr Hampl – žák septimy - výborných výsledků dosahuje jak v silniční cyklistice,  

tak v cyklokrosu. Je v širší nominaci do reprezentačního družstva ČR. Pravidelně se 

umísťuje na MČR a ČP okolo 5. místa. Českou republiku reprezentoval na ME. 

 Jiří Petruš – žák tercie - byl nominován na OH dětí a mládeže 2011 v silniční a dráhové 

cyklistice – Itálie 

 Antonín Lant – žák kvinty - je členem reprezentačního družstva ČR. Jeho nejlepší umístění  

na silnici 2x2. místo v ČP mládeže na silnici, Mistr MSK junioři.     

 Klára Škopcová – žákyně tercie - mezi její nejlepší umístění patří 2x3. místo na ČP mládeže  

na silnici. 

Biatlon a běžecké lyžování 

 Andrea Prokešová – žákyně septimy - zařazena do SCM Letohrad v biatlonu  

a do družstva Olympijských nadějí. Na republikových závodech v běžeckém lyžování  

a v biatlonu se pravidelně umísťuje v první desítce. Je vítězkou Českého poháru 

v letním biatlonu a biatlonu se umístila celkově na 7. místě. 

 Patrik Thomas – žák sexty - je vítězem Moravskoslezského poháru v běžeckém 

lyžování. Na MČR bylo jeho nejlepší umístění 13. místo. Celou zimní sezónu úspěšně 

obhajoval I. VT. 

 Václav Žabíček – žák septimy - v rámci Moravskoslezského poháru v běžeckém 

lyžování obsadil celkově 3. místo. Na MČR bylo jeho nejlepší umístění 19. místo.  

Celou zimní sezónu úspěšně obhajoval I. VT. 

 Jiří Polcer – žák sexty - v tomto školním roce ho provázely vážné zdravotní potíže.  



Ale i tak obsadil v Českém poháru letního biatlonu celkově 5. místo a v biatlonu  

15. místo.  

 Martina Onderková – žákyně sexty - v rámci Moravskoslezského poháru v běžeckém 

lyžování obsadila celkově 4. místo. 

 Michaela Knápková – žákyně sexty - v rámci Moravskoslezského poháru v běžeckém 

lyžování obsadila celkově 5. místo. 

 Marek Ohnoutka – žák kvinty - v letním biatlonu v Českém poháru obsadil celkové  

5. místo. V běžeckém lyžování v Českém poháru obsadil celkově 11. místo. V rámci 

Moravskoslezského poháru v běžeckém lyžování obsadil celkově 8. místo. 

Orientační sporty 

 Eva Haltofová – žákyně sexty - je zařazena do reprezentačního družstva  

ČR pro lyžařský orientační běh a MTBO. Českou republiku reprezentovala  

na Mistrovství světa juniorů v MTBO v Itálii a na Mistrovství Evropy dorostu v MTBO 

v Rusku. V Rusku obsadila 9. místo, 2. místo a 1. místo. V LOB ČR reprezentovala  

na ME dorostu v Norském Sjusjoenu. Na MČR v LOB osadila 1. místo. 

 Jana Jančová – žákyně sexty - je zařazena do širšího výběru reprezentace ČR 

v lyžařském orientačním běhu, na MČR obsadila 4. místo. Je zařazena do SCM  

pro letní orientační běh. 

 

Jména výše uvedených našich úspěšných sportovců jsou zveřejňována s jejich souhlasem. 
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5. Výroční zpráva o provozu vodovodu a kanalizace Města Vrbna pod Pradědem –  

rok 2009, vypracoval Zbyněk Sokol  

6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz 

7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor: 

Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009- 

Vychází měsíčně 

 

Kapitola 5 – Hospodářský život 

1. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor: 

Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009- 

Vychází měsíčně 

2. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz 

3. Webové stránky www.vrbno.cz 

4. Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů 

5. Obchodní rejstřík firem a podnikatelů: obchodnirejstrik.cz 

6. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 

Údaje platné ke dni 22. 9. 2011. [cit.2011-09-22]. Dostupné z WWW:  

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index>. 

 
Kapitola 6 – Veřejný život 

1. Bruntálský a Krnovský deník. šéfredaktor: Dalibor Otáhal, Bruntál: Vltava-Labe-Press, 

a.s, 2008-. Vychází od pondělí do soboty.  Online verze: 

http://www.bruntalskydenik.cz 

2. MF Dnes a jiné deníky 

3. Info-z-města.cz: Bruntálský Info. 

4. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor: 

Naděžda Trzaskaliková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009- 

Vychází měsíčně 

5. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz 

6. Webové stránky vrbenských spolků 

http://www.bruntalskydenik.cz/
http://www.vrbnopp.cz/
http://www.vrbnopp.cz/
http://www.vrbno.cz/
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index
http://www.bruntalskydenik.cz/
http://www.vrbnopp.cz/


7. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2011, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar 

 

Kapitola 7 – Sociální a zdravotní záležitosti 

1. Podklady Úřadu Práce ČR, zaslala na e-mail Ing. Milena Strohalmová. 

2. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2010, vypracoval Ing. Miroslav Adámek  

3. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace 

Vrbno pod Pradědem – Mnichov 262 za rok 2011, zpracovaly: S. Snítilá, I. Střeštíková, 

A. Šillerová, P. Žaludová.   

 

Kapitola 8 - Školství 

1. Hodnotící zpráva o činnosti Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem  

ve školním roce 2010/2011, vypracovala Květa Kubíčková 

2. Školní časopis Základní školy Vrbno pod Pradědem vydán v červnu 2011, zpracovala 

Mgr. Irena Remešová 

3. Podklady od paní Květy Kubíčkové 

4. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce 

2010/2011, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek. 

5. Výroční zpráva Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny,  

pro školní rok 2010/2011, vypracoval Mgr. Hana Vitásková.  

6. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia a Sportovního gymnázia ve školním roce 

2010/2011, vypracovala Ing. Jitka Krätschmerová 

7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor: 

Naděžda Trzaskaliková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem,  

2010- Vychází měsíčně 

 

http://www.vrbnopp.cz/

