
 

 

 11. JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 11. jednání dne 23.09.2020 
 

Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešato-
vá, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 

Omluveni: René Darmovzal, Karel Drtil, Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Dušan Pechal, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni: nikdo 

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Pí Soudková, p. Dudík 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

Předsedající zahájil zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem v 16:00 hodin přivítáním všech přítomných. 
Upozornil na pořizování audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu. 

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů, a určil zapisovatele, sčitatele dnešního jednání a ověřovatele zápisu. Dále oznámil, že zápis z minulého 
jednání byl ověřovateli podepsán bez připomínek, doposud nebyly k zápisu předloženy žádné připomínky. Předsedající 
vyzval přítomné členy zastupitelstva k podání námitek proti zápisu z předchozího jednání. Žádné připomínky k zápisu 
nebyly vzneseny.  

Předsedající na závěr zahajovací části předložil návrh programu a vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění. 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Předání ocenění Cena města 

3. Zpráva o činnosti rady města 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Koncepce rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p.o. 

6. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 

7. Zápis z jednání Majetkového výboru 

8. Právní názor - pozemek parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

9. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitostí - pozemků 

10. Zrušení vyhlášeného záměru na směnu nemovitostí - pozemků 

11. Zrušení prodejů nemovitostí 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1401 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 945/3 a 945/4 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1141/1 
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18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 

19. Prodej nemovitosti - pozemku 390 

20. Prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 

21. Přijetí nemovitého daru - částí pozemků 

22. Souhlas se zřízením zástavního práva pro KB 

23. Projektová žádost "Zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami ve městě Vrbno pod Pradědem" 

24. Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem 

25. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR-Kotlíkové půjčky 

26. Výpůjčka nemovitostí - areál "TJ Sokol" 

27. Příplatek společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

28. Zápis z jednání finančního výboru 

29. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - Kotlíkové dotace v MSK - 2. výzva 

30. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji  - Kotlíkové dotace v MSK  - 3.výzva 

31. Financování cyklostezky Vrbno p.P. - Karlovice úvěrem 

32. Návrh rozpočtového opatření 3/2020 

33. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 

34. Dotazy - diskuse 

35. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

Číslo materiálu: 0368/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0275/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 11. zasedání zastupitelstva města 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Ing. Petr Gross, Pavel Kamenský 

 

 

2. Předání ocenění Cena města 

Číslo materiálu: 0354/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 0272/ZM/10/2020 ze dne 24.6.2020 o udělení  Ceny města 
těmto oceněným:  
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Grygarová Věra 
Za dlouholetou činnost ve Spolku Osoby zdravotně postižené 
Navrhl Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno p. P. 
 
Tomeček Lubomír 
Za celoživotní práci s mládeží a přípravu fotovýstav 
Navrhla Mgr. Alena Kiedroňová 
 
Oceněným bude předána pamětní stříbrná plaketa, listina osvědčující udělení Ceny města a finanční dar ve 
výši 2 500 Kč. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 
V 16:06 přichází Ing. Gross. 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO       :  

 

 

3. Zpráva o činnosti rady města 

Číslo materiálu: 0369/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 4 jednání rady městy, poslední dne 9.září 
 
Byla seznámena 

- se změnou provozní doby České, s.p. s účinností od 1.9.2020  

- s přehledem hospodaření města, s vývojem sdílených daní  

- s návrhem informačního systému ve městě 

- s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů 

- s činností komisí 
 
Schválila 

- investici do výměny okna a venkovních vstupních dveří v Domově pro seniory Vrbno 

- pořadník na byty v majetku města 
 
 
Rozhodla 

- o zařazení provozování střediska pohřebnictví do hlavní činnosti města s účinností od 1.7.2020  

- o podání žádosti o přezkum hospodaření města za rok 2020 Krajskému úřadu Moravskoslezského 
kraje 

- o uzavření Darovací smlouvy mezi městem a MSK na přenosné měřící zařízení 

- o pronájmu nebytového prostoru v budově gymnázia , o pronájmu ordinací v novém středisku 

- o přidělení veřejné zakázky „Úklid společných prostor objektů v majetku města Vrbna“ firmě Úklidové 
služby Krnov s.r.o. 

- o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na akci „Cyklostezka Vrbno – Karlovice Zadní 
Ves“ s firmou Kareta s.r.o. Bruntál  

- o uzavření smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP v rámci akce „Cyklostezka Vrbno – Karlovi-
ce“ s uchazečem Petr Volčík, Staré Město 

- o uzavření Darovací smlouvy na opravu a výzdobu kapličky  s Pavlem Gerykem, Nový Jičín  
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- o uzavření Darovací smlouvy na akci Naučná stezka cesta kolem vody s Naděždou Klíčovou 

- o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Praděd, Pěveckému sboru města a Spolku přátel Vrben-
ska 

- o výpovědi z nájmu bytu na ul. Husova 626 
 
Souhlasila 

- se zařazením území města Vrbna do územní působnosti MAS Hrubý Jeseník, z.s.na programové 
období 2021 - 2027  

- s instalací závory mezi prvním a prostředním rybníkem Biocentra 

- s návrhem řešení problému dostupnosti výškové techniky JSDH Vrbno  

- se zapojením Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. jako partnera projektu 
„Úspěch zaručen!“ 

- se zvýšením zajištění ochrany dat na MěÚ s ohledem nárůstu útoků na počítačové sítě 

- s podáním žádosti „Klub knihomrňat “příspěvkovou organizací KIV Vrbno o nadační příspěvek 
z Nadace ČEZ 

- s realizací projektu „Šablony III – Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti v MŠ Vrbno“ 
 
 
Nesouhlasila 

- se zásahem do požárně nebezpečného prostoru a se spolufinancováním opěrné zdi v hranici po-
zemku města a pozemků v majetku paní Putnerové na ulici Bezručova 

- se zpevněním travnaté plochy na ulici Palackého před domy č.p. 441 a 352 

- s instalací zpomalovacího prahu na ul. Kopečná, ale souhlasila s umístěním zpomalovacích prahů 
na ul. Myslivecká 
 

 
 
 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 
V 16:12 přichází p. Kamenský.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0276/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

4. Kontrola plnění usnesení 

Číslo materiálu: 0370/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
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Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já vycházím z toho, že tady to neplnění je to, co jsem urgovala na minulém zastupitelstvu, ale 
s ohledem na tu dobu, která uplynula od toho prvního dotazu k tomuto tématu, tak bych chtěla říct, že tu tabulku, 
kterou máme, to je výroba vody za rok 2019. Ta původní myšlenka byla obdržet přehled o vydatnosti vodních zdrojů 
v rámci delšího časového úseku, aby bylo zřejmé, jak se vyvíjí vydatnost těch zdrojů pro naše město. Já jsem to chtěla i 
proto, že vím, že v letošním roce byly nějaké ty problémy s provozovatelem vleku. Bude se řešit zimní období a byl by 
to dobrý podklad. Já bych byla ráda, kdybychom skutečně mohli dostat přehled o vydatnosti vodních zdrojů, nikoliv po 
měsíci výrobu vody. To je sice taky zajímavý materiál, ale není to to, k čemu původně cílila moje otázka.  

p. Kopínec: Určitě s tím nemáme problém. Máme tu zástupce TS. Takže si řekneme tady k tomu materiálu, co tady je a 
popřípadě můžeme na další pracovní zastupitelstvo nachystat rozšířený materiál.  

Ing. Kudelová: Vzhledem k tomu, že v tomto není to, co jsme potřebovala, abych mohla přemýšlet o situaci. 

p. Kopínec: Takže chcete vypustit ten bod z jednání? 

Ing. Kudelová: Třeba. 

Ing. Pešatová: Já bych navrhovala, abychom dali nový termín kontroly plnění tohoto bodu, a to na 16.12.2020, kdy se 
k tomuto bodu znovu vrátíme.  

Ing. Kudelová: Jinak když jsme u toho, tak jsou tam nějaké chybičky v součtech, tak jenom kdyby se s tím nějak dál 
pracovalo, tak se na to podívejte.  

Ing. Pešatová: Od kterého data bychom si dali ten vývoj, třeba 5 let zpět? 

Ing. Kudelová: To nejméně, abychom se dostali do období, kdy jsme žili v domnění, že to je setrvalý stav. Od setrvalé-
ho stavu vody, který jsme měli, abychom viděli, kdy začal pokles.  

Pí Soudková: Když to TS služby převzaly 2016, budou to schopné zjistit? 

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0277/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0282/ZM/2020 - radě města jednat s nájemníky pozemku par. č. 257 

Zodp.: Rada města - NT: 16.12.2020 

 

0223/ZM/09/2020 - RMě předložit ZMě aktualizovanou koncepci rozvoje pobytových služeb ve Vrbně pod Pradě-
dem 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0274/ZM/10/2020 - TS VRBNO, s.r.o. připravit rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů od roku 2014 

Zodp.: Rada města - NT: 16.12.2020 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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5. Koncepce rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p.o. 

Číslo materiálu: 0355/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Tato koncepce byla vytvořena na základě podnětu vzešlého z jednání Zastupitelstva města Vrbna pod Pra-
dědem dne 06.05.2020 a je zaměřena na řešení problematiky pobytových sociálních služeb pro seniory na 
území města Vrbna pod Pradědem. Konkrétně se jedná o pobytové sociální služby Domov pro seniory Vrb-
no, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem, přičemž cílem koncepce bylo zmapovat současný stav a kapa-
city uvedených služeb pro seniory a navrhnout novou sociální službu - registrace Domova se zvláštním re-
žimem.  
 
Ředitelka Domova pro seniory Vrbno Mgr. Kristína Strouhalová zpracovala Koncepci rozvoje stávající soci-
ální služby Domova pro seniory Vrbno, p.o. s přihlédnutím k rozvoji pobytových sociálních služeb pro seniory 
ve Vrbně pod Pradědem pro období od roku 2020. 
V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, jako popis současného stavu, poslání a předmět činnosti 
sociální služby DPS Vrbno, p.o., současný popis cílové skupiny (současní uživatelé služby), současný popis 
poskytované služby, současný popis organizační struktury a personálního zajištění služeb, současný popis 
prostředí a materiálně technického vybavení. Další kapitola je věnována Kvalitě služby a vize organizace, 
dále rozvojovým cílům, plánované rekonstrukci, nové přístavbě, v bodě 2.1., 2.2., 2.2.1., změny v oblasti 
poskytování služby Domova pro seniory v bodě 2.2.2. Jako stěžejní a po zřízení prostor nově postavené 
přístavby by mohla vzniknout nová sociální služba - Domova se zvláštním režimem, s kapacitou 18 lůžek. Po 
registraci služby by Domov naplnil kapacitu ze stávajících uživatelů, příp. žadatelů o službu a nemuseli by 
odmítat žadatele s vyšší formou demence. Domov pro seniory by zůstal v hlavní budově, jeho kapacita by se 
snížila na 54 osob, čímž by Domov splnil podmínky na ubytování seniorů v jedno a dvoulůžkových pokojích. 
Celková kapacita 72 seniorů v pobytových sociálních službách vyhovuje a není potřeba dle názoru paní ředi-
telky, tuto měnit.   
 
Pobytové sociální služby, jak již vyplývá z názvu, jsou specifické tím, že poskytují klientům také ubytování. 
Cílem je, aby se v co nejvíce možné míře mohli uživatelé zapojit do běžného života a v případě, pokud to 
jejich zdravotní stav neumožňuje, zajistit jim tak důstojné prostředí a zacházení. Na území města Vrbna pod 
Pradědem je seniorům poskytována pobytová sociální služba, která je registrována dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: v Domově pro seniory Vrbno, p.o.,viz. výše, dále pak je ve městě Vrbno pod Pra-
dědem Domov pro osoby se zdravotním postižením SAGAPO, p.o., jejímž posláním je poskytovat sociální 
služby domácího typu osobám, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují soustavnou péči druhé 
osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se také o pobytovou sociální službu, tento typ 
pobytové služby je poskytován klientům celoročně, především uživatelům, kteří mají těžké a kombinované 
postižení a potřebují pomoc a podporu 24 hodin denně.  

 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Chtěla bych poděkovat paní ředitelce, že udělala takový dobrý materiál.  Je to velmi pěkně připravené, 
ale měla bych nějakou otázku. Kdo to zpracoval, tím mám na mysli i ty části stavební, odhady nákladů atd. V  tom ma-
teriálu se konstatuje, že to zařízení bude po rekonstrukci vyhovovat potřebám města. Chtěla jsem se zeptat, jestli se 
vycházelo z nějaké analýzy, z nějakého průzkumu přání a potřeb seniorů, kteří ve Vrbně bydlí.  

Mgr. Strouhalová: Ten materiál jsem zpracovávala já a pan Macoszek. Ta druhá otázka, do jaké míry bude vyhovovat 
DPS kapacitně po rekonstrukci, tak jsme vycházeli z analýzy, kterou máme ohledně žádostí, které přijímáme, jaký je 
zájem a jaký je poměr uživatelů. V současné době je tam rezerva, kdy přijímáme lidi z Bruntálska, kteří mají zájem, 
abychom naplnili tu kapacitu. Ta kapacita by po přestavbě vyhovovala, kdybychom přijímali lidi jen z Vrbna a blízkého 
okolí.  

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0278/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s Koncepcí rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno p.o., s přihlédnutím k rozvoji pobytových 
sociálních služeb pro seniory ve Vrbně pod Pradědem pro období od roku 2020 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

6. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 

Číslo materiálu: 0373/ZM/2020 
Předkladatel:       
 

Jedná se o úkol do ZM - předložit rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0279/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů za rok 2019 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

7. Zápis z jednání Majetkového výboru 

Číslo materiálu: 0350/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0280/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

8. Právní názor - pozemek parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0341/ZM/2020 
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Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V roce 2008 došlo k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 206/2008-
MP (naleznete v příloze), která se týkala stavby kanalizace na pozemku parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem (vlastník Z… J…). K uzavření řádné smlouvy nedošlo. Navíc vlastník pozemku by raději pozemek 
odprodal, než uzavřel řádnou smlouvu na břemeno. V této záležitost ZM uložilo úkol, který spočíval v získání 
právního názoru na výše uvedenou situaci (naleznete v příloze). Podle právníků není potřeba konat žádné 
kroky. Právo odpovídající věcnému břemenu vzniklo podle zákona o vodovodech a kanalizací. 
 
RM: Doporučuje odkup části pozemku. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Tento bod se projednával v minulosti v ZM, kdy byl zamítnut, i já jsem hlasoval proti. Byli jsme se na ten 
pozemek teď podívat a já jsem změnil názor. K té kanalizaci, která tam je, nemáme vůbec žádný přístup. Máme tam 
nějaké objekty, které jsou součástí kanalizace, jeden z nich je teď poškozený. Pan Jarmar nás dle legislativy musí pustit 
na tento pozemek, ale jsou s tím spojeny obrovské problémy, jsou tam ploty, my bychom to potom museli uvést do 
původního stavu apod. Z tohoto pohledu, teď mluvím sám za sebe, jsem změnil názor, protože jsem se byl opravdu na 
místě podívat, a my když budeme potřebovat cokoliv s tou kanalizací, tak se tam můžeme dostat jen vodním tokem. 
To víme, že není pro těžkou techniku ideální. Z tohoto pohledu vysvětlení z mé strany, proč ta změna v názoru.  

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0281/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s právním názorem Advokátní kanceláře Ritter a Šťastný k pozemku parc. č. 194 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o koupi části pozemku parc. č. 194/1 o výměře cca 370 m2, který je zapsán na LV 285 pro k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem, obec Vrbno pod Pradědem 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Ing. Z… J… 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 29/5215/2020 ve výši 326 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

9. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitostí - pozemků 

Číslo materiálu: 0337/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Kupující, R… S…, písemně od koupě nemovitostí odstoupil. 
 
RM: Doporučuje. 

 

Rozprava: 
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Bez připomínek. 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0282/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0253/ZM/10/2020 ze dne 24.06.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemků parc. č. 669/4 a 
672 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

10. Zrušení vyhlášeného záměru na směnu nemovitostí - pozemků 

Číslo materiálu: 0338/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dne 13.01.2020 bylo doručeno sdělení druhé směňující strany k vyhlášenému záměru na směnu nemovitos-
tí. Sdělení bylo cenovou námitkou. Protistrana (K… P…) se rozhodla zadat ocenění směňovaných pozemků 
jinému znalci a dodat revizní znalecký posudek. Ten i po výzvě do dnešního dne nebyl dodán. Ani nemáme 
vyjádření protistrany, že je ochotna směnu realizovat za ceny stanovené našim znalcem. Z tohoto důvodu 
považujeme vyhlášený záměr za bezpředmětný a navrhujeme jeho zrušení. 
 
RM: Doporučuje. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek. 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0283/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0160/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019, kterým byl vyhlášen záměr na směnu části pozemku parc. č. 
1242/1 o výměře cca 25 m2 za část pozemku parc. č. 1242/17 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

11. Zrušení prodejů nemovitostí 

Číslo materiálu: 0339/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Ke dni zpracování materiálu nedošlo k úhradě kupní ceny. V případě pozemku parc. č. 397/1 kupující (Z… 
B…) přes opakované výzvy neuhradil kupní cenu. U areálu "DOMA" kupující (P… K…) nesehnal financování 
koupě nemovitostí za našich podmínek. U pozemku parc. č. 1220/1 kupující (J… K…) od koupě odstoupil, 
protože ztratil k němu přístup po pozemku parc. č. 1231. Původně měl zájem o dva pozemky, ale pozemek 
parc. č. 1231 vysoutěžila H… R…. 
 



strana 10 

 

 

RM: Doporučuje. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0284/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

1. 

usnesení č. 489/24/2018 ze dne 14.03.2018 kterým byl vyhlášen záměr na prodej a usnesení č. 533/25/2018 ze dne 
13.06.2018 o prodeji pozemku parc. č. 397/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

2. 

usnesení č. 0095/ZM/05/2019 ze dne 19.06.2019 kterým byl vyhlášen záměr na prodej a usnesení č. 
0130/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 o prodeji areálu "PENZION DOMA" 

3. 

část usnesení č. 0128/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 kterým byl vyhlášen záměr na prodej a usnesení č. 
0165/ZM/08/201 ze dne 11.12.2019 bod 2. o prodeji části pozemku parc. č. 1220/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1401 

Číslo materiálu: 0340/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… P… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné městské. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  drobné stavby 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0285/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
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pozemku parc. č. 1401 o výměře 756 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 41/5227/2020 ve výši 371.630 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nepostavení RD 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 14, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. 
Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 

Číslo materiálu: 0342/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  KARETA s.r.o. 
za účelem: odkup cesty ke Ski areálu 
 
Podle ÚP se jedná: 
1689/2 – Plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné. 
1684/17 – Plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  zatíženo břemenem bobové dráhy 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0286/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1689/2 o výměře 70 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území 

- části pozemku parc. č. 1684/17 o výměře cca 37 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 66/5252/2020 ve výši 103,20 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 14, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
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Proti: Jakub Mikláš 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 

Číslo materiálu: 0343/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  MADR Moravia, s.r.o. 
za účelem: Vytvoření funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele za účelem revitalizace náhonu, který 
bude sloužit k zásobování vody pro tůně a mokřady (zadržování vody v krajině), které mají v úmyslu na 
svých pozemcích na své náklady vybudovat. Revitalizace se bude týkat celého areálu „Beránkova pila“ (viz. 
přiložená situační mapa). 
 
Podle ÚP se jedná: 
1063/3 – Plochy zemědělské. 
1072/13 – Plochy přírodní. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ne 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Oba pozemky jsou bez souhlasu vlastníků okolních pozemků pro město nepřístupné a 
tím jsou pro město nevyužitelné. Navíc pozemek parc. č. 1063/3 je pro zemědělský pacht příliš malý, a proto 
pacht na něm nikdy nebyl zřízen (navíc je zarostlý náletem dřevin). Z výše uvedených důvodů prodej dopo-
ručujeme.  
 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0287/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1063/3 o výměře 95 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

- pozemku parc. č. 1072/13 o výměře 126 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5253/2020 ve výši 9.700 Kč 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 945/3 a 945/4 

Číslo materiálu: 0344/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  MVDr. G… M… Veterinární klinika 
za účelem: provozování veterinární praxe a chovu zvířat 
 
Podle ÚP se jedná: 
945/3 – Plochy zemědělské. 
945/4 – Plochy smíšeného nezastavitelného území. 
 
pronájem:  ano, 945/3 Vrbnová, 945/4 Jordová 
 
vada:   945/4 vedení NN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Nedoporučujeme. Jedná se o zemědělské pozemky, které se podle platných pravidel 
přednostně pronajímají. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0288/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 945/3 o výměře 4164 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

- pozemku parc. č. 945/4 o výměře 2197 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 68/5254/2020 ve výši 129.640 Kč 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 14, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. 
Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       

 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 

Číslo materiálu: 0345/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM P… V… a V…. V… 
za účelem: údržby pozemku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
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pronájem: ne 
 
vada:  ne 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme (okolí byt. domu). 
Stanovisko RM: Nedoporučuje. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Pozemek parc. č. 1008/2 tvoří funkční celek s domem č.p. 178 (žadatel není vlastníkem 
tohoto domu). Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0289/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1008/2 o výměře 227 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 70/5256/2020 ve výši 59.030 Kč 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1141/1 

Číslo materiálu: 0346/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  D.. P… 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené nezastavitelného území. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ochranné pásmo vodního toku 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme (zhoršení poměrů v území). 
Stanovisko RM: Nedoporučuje. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Rozdělením pozemku parc. č. 1141/1 ztratí město přístup k části, která zůstane v jeho 
majetku. Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
 

 

Rozprava: 



strana 15 

 

 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0290/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 69/5257/2020 ve výši 102 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 

Číslo materiálu: 0367/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

O areál DOMA projevil zájem kupující, který má v úmyslu přestavět ho na nájemní bydlení. 
 
žadatel: KAMENSKÝ 
 
Dle platného ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  parcela 304 zatížena služebností 
  na pozemcích inženýrské sítě 
 
Na nemovitosti již byl vyhlášen záměr na prodej pod číslem usnesení 0095/ZM/05/2019 ze dne 19.6.2019. 
Při vyhlášení záměru ZM si stanovilo následující podmínky prodeje: 
- výhrada zpětné koupě ve prospěch prodávajícího, kdy prodávající je ve lhůtě 10 let oprávněn kdykoliv po-
žádat kupujícího o převedení nemovitostí do jeho vlastnictví, 
- smluvní pokuta za zřízení ubytovny ve výši 1.048.575 Kč. 
Záměr i s podmínkami prodeje byl zveřejněn na ÚP od 10.7.2019 do 24.8.2019. Následně ZM rozhodlo i s 
podmínkami o prodeji pod číslem usnesení 0130/ZM/06/2019 ze dne 18.9.2019. 
Kupující do dnešního hledal finanční ústav, který by koupi nemovitostí zaúvěroval. Dle jeho sdělení za da-
ných podmínek žádný fin. ústav není ochoten úvěr poskytnout. Ústně podal žádost o opětovné vyhlášení 
záměru s mírnějšími podmínkami. Z tohoto důvodu se ZM předkládá zrušení předchozích usnesení ve věci 
prodeje areálu "DOMA" a předkládá se opětovné vyhlášení záměru. Kupující sám přichází s návrhem zmír-
nění podmínek prodeje. V případě, kdy bude chtít ZM podmínky zmírnit, navrhuje MPO opětovně následující 
podmínku: 
- prodej bude realizován pod podmínkou výstavby bytů se sjednanou smluvní pokutou ve výši .... Kč. 
Tato podmínka je snadno vymahatelná. Kupující při rekonstrukci bude muset žádat o stavební povelené a 
následně o kolaudaci na bytový dům. Právě doložením kolaudačního rozhodnutí se dá jednoznačně potvrdit, 
zda v budově jsou nebo nejsou byty. 
Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 40/4864/2019 na cenu ve výši 2.097.150 Kč. Kupující ve 
své žádosti nabídl kupní cenu ve výši 2.100.000 Kč. 
 
RM: Doporučuje vyhlásit záměr bez smluvních sankcí. 

 

Rozprava: 
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p. Kamenský: Šlo o podmínku, že kdybychom do nemovitosti investovali, tak město by mohlo kdykoliv po dobu 10 let 
chtít nemovitost zpět. Takže my do ní investujeme, zrekonstruujeme a město se rozhodne třeba za 8 let, že za kupní 
cenu bude chtít nemovitost zpět do majetku. Z toho důvodu, jsme za těchto podmínek nebyli ochotni do toho jít.  

p. Kopínec: Myslím si, že nikdo z nás si v té době neuvědomil, jak obtížné ty podmínky jsou. Chtěli jsme jen zabránit 
tomu, aby tam nevznikla nějaká ubytovna pro soc. slabé apod. Jen si nikdo z nás neuvědomil, jak to ztíží následné 
úkony tomu vlastníku.  

Pí Kubíčková: Mnozí si pamatují, z jakého důvodu jsme DOMU kupovali a také to, že naším záměrem bylo DOMU pro-
dat. Doporučuji záměr znovu vyhlásit, a věřím tomu, že pan Kamenský, by jako Mnichovák, neudělal, to kvůli čemu 
jsme ji tenkrát kupovali. Myslím si, že nemáme důvod panu Kamenskému nevěřit.  

p. Kopínec: Je tady otázka ještě, jestli pan Kamenský o to bude mít zájem a do toho záměru se může přihlásit kdokoliv 
cizí. Uvažovali byste při zmírnění těch podmínek o koupi? 

p. Kamenský: Jestli by nebylo rozumnější ten objekt zbourat a prodat to potom jako stavební pozemek. Je potřeba to 
zvážit a probrat, co s tím dál. Kdyby mělo dojít k prodeji s těmito podmínkami, tak to nekupíme ani my, ani nikdo jiný. 
Tak jestli to neodložíme na prosincové zastupitelstvo a neprojednáme v užším kruhu, co s tím. Ten stav se za minulou 
zimu rapidně zhoršil. Ještě dvě zimy a spadne to samo. 

p. Kopínec: Byla to samozřejmě také jedna z možných variant. Chtěli jsme ještě jednou vyhlásit záměr a potom prodej. 
Následně kdyby se tento prodej nepodařil, tak jsme přemýšleli i nad tím, že by se to zbořilo a ta cena by se započítala 
do té nové kupní ceny stavební parcely. Bylo to, ale až nejzazší varianta, samozřejmě by pro nás bylo lepší, kdybychom 
to prodali jako nemovitost.  

Mgr. Fotopulos: Chtěl bych doplnit, že usnesení je postavené tak, že nemá žádné podmínky, žádnou sankci, žádná 
výhrada zpětné koupě.  

p. Kamenský: Takže mě by zajímalo, kdo teda do té smlouvy ty podmínky dal a kdo k tomu měl z městského úřadu 
mandát, pokud nejsou v usnesení zastupitelstva.  

p. Kopínec: To bylo projednáváno na zastupitelstvu a bylo to v rámci bodu usnesení.  

Mgr. Fotopulos: Já to jen doplním, teď mluvíme o navrženém usnesení na tomto zastupitelstvu. To je skutečně bez 
podmínek. Co se týče předchozího usnesení, tak tyto smluvní pokuty a výhradu zpětné koupě si tam zařad ilo samo 
zastupitelstvo, to nebylo součástí návrhu, který pocházel od MPO. Nicméně je to popsáno i v důvodové zprávě. Takže 
ten důvod, proč se ve smlouvě objevily smluvní sankce  byl ten, že to bylo v usnesení zastupitelstva, kterým se musím 
při přípravě smlouvy řídit.  

p. Soudková: Navrhuji záměr na prodej vyhlásit s tím, že když se nikdo nepřihlásí a v prosinci neprodáme, tak začneme 
jednat.  

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0291/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

2. 

pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

3. 

pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

4. 

pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 
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5. 

pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec Vrbno pod Pradědem 

za kupní cenu ve výši 2.100.000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Petr Gross, Pavel Kamenský 
Nehlasoval:       

 

 

19. Prodej nemovitosti - pozemku 390 

Číslo materiálu: 0348/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M… B… 
za účelem: za účelem vybudování zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (B…) 
 
vada:  ochranné pásmo vodního toku 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0254/ZM/10/2020 ze dne 24.06.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 01.09. do 20.09.2020. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0292/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

pozemku parc. č. 390 o výměře 315 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… B… 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/5232/2020 ve výši 77.690 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  



strana 18 

 

 

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

20. Prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 

Číslo materiálu: 0349/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  podílové spoluvlastnictví P… S… 1/2 a B… S… 1/2 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ochranné pásmo vodního toku 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0256/ZM/10/2020 ze dne 24.06.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 01.09. do 20.09.2020. 
 
Část pozemku parc. č. 1220/1 je již dotčena usnesením o prodeji č. 0165/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019. 
Tímto usnesením byla část pozemku o výměře cca 1342 m2 prodána. Bohužel, kupující odstoupil od koupě. 
Prodejem části pozemku 1220/1 P… S… a B… S… ztratí město přístup k výše uvedené části pozemku 
(1220-1-mapka-2). V současné době podal kupující novou žádost o koupi, kterou odkoupí potencionálně na 
přístupnou část pozemku. 
 
RM: Doporučuje. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0293/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 690 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond  

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: podílové spoluvlastnictví P… S… (velikost podílů 1/2) a B… S… (velikost podílu 1/2) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 45/5231/2020 ve výši 237 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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21. Přijetí nemovitého daru - částí pozemků 

Číslo materiálu: 0351/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V roce 2017 byla se Správnou silnic MSK uzavřena budoucí darovací smlouva na části jejich pozemků, na 
kterých se postavil chodník a cyklostezka v lokalitě "Rákosí". Stavba je zrealizovaná a řádně zkolaudovaná. 
Nic nebrání uzavření řádné darovací smlouvy. 
 
RM: Doporučuje. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0294/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření Darovací smlouvy dle předloženého návrhu 

Podstatné náležitosti: 

Předmětem daru (převodu) jsou následující nemovitosti: 

- Část pozemku parc. č. 1375/2, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako díl „j“ o vý-
měře 341 m2 a část pozemku parc. č. 1374/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako 
díl „i“ o výměře 1 m2 za vzniku pozemku s novým parc. č. 1375/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace 

- Část pozemku parc. č. 1375/2, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako díl „k“ o 
výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 1374 která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako 
díl „l“ o výměře 327 m2 za vzniku pozemku s novým parc. č. 1374/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace 

- Část pozemku parc. č. 1374, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako pozemek s 
novým parc. č. 1374/4 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- Část pozemku parc. č. 1374, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako pozemek s 
novým parc. č. 1374/3 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

dárce: Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

obdarovaný: Město Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

22. Souhlas se zřízením zástavního práva pro KB 

Číslo materiálu: 0359/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Usnesením č. 0162/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 bylo rozhodnuto o prodeji pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě. Kupující D… O…, kupuje pozemek s 
pomocí hypotečního úvěru (Komerční banka, a.s.). Při prodeji pozemku město zároveň zapíše do veřejného 
seznamu (katastr nemovitostí) výhradu zpětné koupě. Aby bylo možné pozemek již ve vlastnictví D… O… 
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zatížit zástavním právem, musí město souhlasit se zřízením dalšího práva v pořadí (za našim právem zpětné 
koupě). 
Tento případ řešíme poprvé. Proto bude předán právní službě k vypracování. Podle doporučení právní kan-
celáře bylo ze souhlasu vypuštěno požadované zřízení zástavy jako další v pořadí (za naší výhradou zpětné 
koupě). V současné době se komunikuje s KB ohledně případného vypořádání zástavy v případě, že město 
uplatní výhradu zpětné koupě. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0295/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením zástavního práva u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem ve prospěch Komerční banky, 
a.s. (IČ: 45317054) dle přílohy 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, 
Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
Nehlasoval:       

 

 

23. Projektová žádost "Zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami ve městě Vrbno pod 
Pradědem" 

Číslo materiálu: 0363/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předmětem žádosti bude přepojení svodů do instalovaných zásobníků vody. Žádat budeme  v rámci výzvy č. 
144 Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a 
hospodaření se srážkovými vodami.  
 
dotace max. 85%, ukončení příjmu žádostí 11.1.2021 
odhadované náklady: bez DPH cca 750 000 Kč. 
 
následné využití: k zálivce fotbalového hřiště, městské zeleně, zahrádek při MŠ apod. 
 
řešené objekty: MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu, budova bývalého gymnázia, objekt domova důchodců, no-
vostavba hasičské zbrojnice, tribuna, dům s pečovatelskou službou 2x, Bezručova 109, objekt smuteční 
síně. 
 
 
RMě doporučuje. 
 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0296/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  
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s podáním žádosti o dotaci a realizaci akce s názvem "Zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami ve městě 
Vrbno pod Pradědem" v rámci výzvy č. 144 Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 1.3 - Zajistit 
povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

24. Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0364/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Podání žádosti o dotaci schválilo ZMě dne 6.5.2020 usn. č. 0230/ZM/09/2020. Přílohou žádosti je i nezbytný 
souhlas zastupitelstva se samotnou realizací akce. 
 
Žádat budeme  v rámci výzvy č. 144 Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 1.3 - Zajistit 
povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami.  
 
 
dotace max. 85%, ukončení příjmu žádostí 11.1.2021 
- stavební povolení je vydáno, v současné době probíhá příprava žádosti o dotaci 
 
RMě doporučuje. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0297/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s realizací akce "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem" 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

25. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR-Kotlíkové půjčky 

Číslo materiálu: 0366/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Opatření uplynulých měsíců velmi zatíží ekonomiku naší země, dotknou se i rozpočtů měst a obcí. Město 
Vrbno přijde o významnou část svých příjmů z daní, což má za následek ustoupení od realizace některých 
akcí, které jsme připravovali. V době rozpočtových škrtů není nejvhodnější doba půjčovat lidem na výměnu 
kotlů, přičemž návratnost by byla v nedohlednu. 
Z toho důvodu MPO doporučilo Rmě revokovat usnesení a smlouvu neuzavřít. 
 
Zastupitelé na svém zasedání dne 6.5.2020 schválili usnesením č. 0242/ZM/09/2020  Rozpočtového opat-
ření 1/2020, v rámci kterého byla vyškrtnuta částka, vyčleněna na kotlíkové půjčky. 
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RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Mně se to usnesení zdá takové neohrabané. Jak mohu být seznámena s revokací usnesení, když k žádné 
revokaci nedošlo. Přestože se v této záležitosti zdržím hlasování, protože stejně jako v červnu není přílohou smlouva, o 
které bych mohla rozhodovat. Zdržím se, ale navrhuji, aby usnesení znělo: Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
bylo seznámeno s důvody pro revokaci usnesení a revokuje usnesení rady číslo.  

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0298/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s důvody pro revokaci usnesení a revokuje usnesení  Rady města č. 0971/RM/25/2020 o uzavření smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 14, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       

 

 

26. Výpůjčka nemovitostí - areál "TJ Sokol" 

Číslo materiálu: 0360/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předkládá se výpůjčka nemovitostí, které přejdou na základě darovací smlouvy do majetku města. Jedná se 
o tělovýchovný areál podél ulice Jesenická. Nemovitosti v této chvíli vlastní TJ Sokol, který nemovitosti na 
základě darovací smlouvy převede na město, ale dál nemovitosti bude využívat na základě výpůjčky. Návrh 
smlouvy přikládáme v příloze. Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce bude podepsána ve stejném okamži-
ku. 
Záměr na výpůjčku byl zveřejněn na ÚP od 1.9.2020 do 20.9.2020. 
 
RM: Doporučuje. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0299/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o výpůjčce následujících nemovitostí: 

-pozemku parc. č. 534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 440, občanská vybave-
nost, 

-pozemku parc. č. 535/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/1 ostatní plocha,  

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Bruntál, 
pro k. ú. a obec Vrbno pod Pradědem. 
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podstatné náležitosti: 

forma realizace: smlouva o výpůjčce 

doba výpůjčky: do 31.12.2050 

výpovědní důvody: ukončení tělovýchovné činnosti a neprovádění drobných oprav a údržby  

Vypůjčitel je oprávněn užívat objekt a pozemky způsobem, který zajistí provoz a činnost organizace, zejména čin-
ností souvisejících s organizováním sportu. 

Vypůjčitel s půjčitelem uhradí náklady za služby a energie spojené s užíváním předmětu výpůjčky a jeho provozem 
každý ve výši 1/2. 

Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli příspěvek (refundaci) na mzdy dvou pracovníků, kteří zajišťují údržbu v 
areálu stadionu ve výši 150.000 Kč na příslušný rok po dobu 15-ti let tj. do 31.12.2035 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. 
Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Nehlasoval:       

 

 

27. Příplatek společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

Číslo materiálu: 0353/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

 

původní usnesen í:  

Zastupite lstvo  města Vr bno  pod Pradědem rozhodlo  

o finančním příplatku k základnímu kapitálu společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. (IČ:25386344) ve výši 2 600 
000 Kč 

 

Na základě doporučení advokátní kanceláře došlo k úpravě usnesení s vypuštěním slova "základnímu" 

 

 

Rozprava: 

Pí Soudková: Dívala jsem se do zápisu z Dozorčí rady a je tam uvedeno, že ta úprava se promítne až v roce příštím 
2021. Chtěla jsem se zeptat, jestli ty náklady budou v roce letošním a následně uvedením do majetku v roce příštím, 
nebo ty náklady budou až v roce 2021. Jestli ty 2,6 mil. utratíme letos nebo příští rok. 

Bc. Pella: Co se týče těch nákladů, tak některá část těch nákladů, např. na projekt a  na přípravu budou v roce 2020 a 
potom finální náklady, které souvisí s tou kompletní stavbou budou v roce 2021.  

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0300/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem revokuje  

usnesení č. 0237/ZM/09/2020 ze dne 6. 5. 2020 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

jako jediný společník společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., IČ 253 86 344, se souhlasem jednatele společ-
nosti, poskytnout v souladu s ust. § 163 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, příplatek ve výši 2 
600 000 Kč 

Hlasování  
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Přítomno 15, pro 14, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti: Jana Soudková 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

28. Zápis z jednání finančního výboru 

Číslo materiálu: 0356/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu k seznámení zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.3.2020. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0301/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem č. 7. z jednání finančního výboru 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

29. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - Kotlíkové dotace v MSK - 2. výzva 

Číslo materiálu: 0362/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Žádost je podána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu" Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji - 2. výzva "uzavřené mezi žadatelem a městem Vrbno pod Pradědem dne 12.7.2017, smlouva 
byla schválena zastupitelstvem města dne 29.5.2017 usnesením č.352/19/2017. 
Výše dotace pro jednoho žadatele je max.1 500 Kč, dotaci vyplácí kraj a zpětně žádá město o vyplacení. 
K projednání je žádost o dotaci pro čtyři úspěšné žadatele v celkové výši 6 000 Kč (příloha č.1,2) a Smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č.3). 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0302/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 6 000 Kč v rámci spolufinancování projektu " Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v 
Moravskoslezském kraji -2. výzva" 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

30. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji  - Kotlíkové dotace v MSK  - 3.výzva 

Číslo materiálu: 0361/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Žádost je podána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji - 3. výzva" uzavřené mezi žadatelem a městem Vrbno pod Pradědem dne 17.6.2019, smlouva 
byla schválena zastupitelstvem města dne 20.3.2019 usnesením č.0064/ZM/03/2019. 
Výše dotace pro jednoho žadatele je max.3 000 Kč, dotaci vyplácí kraj a zpětně žádá město o vyplacení. 
K projednání je žádost o dotaci pro dva úspěšné žadatele v celkové výši 6 000 Kč (příloha č.1,2) a Smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č.3). 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0303/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 6 000 Kč v rámci spolufinancování projektu " Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v 
Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

31. Financování cyklostezky Vrbno p.P. - Karlovice úvěrem 

Číslo materiálu: 0358/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rámci financování akce " Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves bylo zadáno výběrové 
řízení na poskytnutí úvěru na financování akce. Byly osloveny tři banky - Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s. a 
Komerční banka a.s. Celková požadovaná částka úvěru činí 13 200 000 Kč (příloha č.1-4).  Na akci je 
schválen příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury v limitní výši 12 022 458 Kč. Maximální procen-
tuální účast poskytnutých prostředků na celkových uznatelných nákladech stavební části je 85% (příloha č. 
5). V případě této akce se jedná o částku 8 779 402,98 Kč, která bude vyplacena ex post (příloha č.6). Měs-
to pokryje akci poskytnutým úvěrem, který bude následně hrazen příspěvkem ze SFDI a spoluúčast města 
pravidelnými splátkami. Maximální doba splatnosti úvěru činí 5 let, úvěr může být umořen i mimořádnými 
splátkami. Záleží na ekonomické situaci v budoucnu.  
Z nabídek bank byla vybrána nabídka České spořitelny a.s., která nabídla nejnižší úrokovu sazbu (příloha 
č.7). Smlouva bude podepsána na floatovou sazbu. 

 

Rozprava: 

Pí Soudková: Nějaké stanovisko Finančního výboru? 
Ing. Řezníčková: Finanční výbor byl seznámen a souhlasí.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0304/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o  uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

32. Návrh rozpočtového opatření 3/2020 

Číslo materiálu: 0357/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou situaci rozpočtu. 
Na straně příjmů se navyšuje rozpočet o  
5 076 000 Kč - dotace pro DPS Mnichov 
1 384 564 Kč - dotace pro DPS Mnichov 
150 000 Kč - dotace Naučná stezka Cesta kolem vody 
2 235 958,23 Kč - dotace na Projekt snižování sociálního vyloučení 
304 911 Kč - dotace pro MŠ Jesenická 
6 243 750 Kč - příspěvek na obyvatele 1250 Kč/osobu 
13 200 000 Kč - úvěr na cyklostezku Vrbno pod Pradědem - Karlovice 
-7 953 750 Kč - přebytek rozpočtu 
236 000 Kč - dotace na volby 
3 000 000 Kč - navýšení příjmů z DPFO 
300 000 Kč - navýšení příjmů z DPFO srážková 
5 000 000 Kč - navýšení příjmů z DPH 
100 000 Kč - navýšení příjmů ze správních poplatků 
10 000 Kč - splátky půjček 
zároveň se příjmová strana snižuje o  
900 000 Kč - jedná se o skutečně placenou daň z příjmu právnických osob za město 
2 000 000 Kč - snížení příjmů - zrušení prodeje DOMY 
 
Na straně výdajů se rozpočet navyšuje o 
5 076 000 Kč - průtoková dotace pro DPS Mnichov 
1 384 564 Kč - průtoková dotace pro DPS Mnichov 
150 000 Kč - dotace Naučná stezka Cesta kolem vody 
 2 235 958,23 Kč - dotace na Projekt snižování sociálního vyloučení 
304 911 Kč - průtoková dotace pro MŠ Jesenická 
200 000 Kč - žádost o převod MPO 
700 000 Kč - žádost o navýšení na dokončení ordinací 
13 200 000 Kč -  cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice 
350 000 Kč - navýšení z důvodu převodu pohřebnictví do hlavní činnosti 
2 000 000 Kč - převod na 2219 - žádost MPO  
100 000 Kč - žádosti o dotace na kulturní akce 
236 000 Kč - dotace na volby 
350 000 Kč - nákup pozemků 
1 000 000 Kč - navýšení oprav a údržby na byty 
zároveň se výdajová strana snižuje o 
200 000 Kč - převod na 3631 - žádost MPO 
900 000 Kč - skutečně placená daň z příjmu právnických osob za město   
2 000 000 Kč - převod na 2219 - žádost MPO      
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Celkový schodek letošního rozpočtu, pokud dojde k jeho naplnění, se tak nemění. Zůstatek na ban-
kovních účtech města ke konci měsíce srpna byl 53,07 mil. Kč. Při naplnění očekávaného schodku v letoš-
ním roce nám tak na účtech zůstane minimální provozní rezerva pro neočekávané situace. 
Tento schodek jsme schopni zatím pokrýt, ale finanční odbor klade důraz na to, aby již nebyl schodek letoš-
ního rozpočtu navyšován. 
 
Finanční výbor byl s tímto návrhem rozpočtového opatření  seznámen.                           

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0305/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 3/2020 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

33. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 

Číslo materiálu: 0336/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků. 
 

Na základě požadavku předsedkyně Okresního soudu v Bruntále o zajištění volby přísedících, 

předkládáme zastupitelstvu města tento návrh. 

Okresní soud žádal o zajištění volby Ing. J… M…, p. V… Ch… a Mgr. J… R…, jelikož v prosinci 

2020 končí stávající funkční období u těchto přísedících. 

Proto odbor VV zaslat všem přísedícím písemnou výzvu zda chtějí ve funkci pokračovat.  

Přísedící Mgr. J… R… a V… Ch… na  písemnou výzvu odpověděli, že již nemají zájem setrvat ve 

funkci na další funkční období. Následně dne 01.09.2020 tuto informaci také telefonicky sdělil 

Ing. J… M…, kdy doručí tuto informaci také písemně o odstoupení z funkce přísedícího.   

Dne 11.6.2020 byla na webu města a rovněž v prázdninovém vydání (červenec-srpen) zpravo-

daje dána výzva, aby se zájemci, kteří mají zájem o funkci přísedícího u OS Bruntál přihlásili 

do 31.7.2020. 

Byly doručeny 3 žádosti, a to od pana J… D…, pana Ing. J… Š… a pana Bc. V… V….  

Přísedící okresního soudu budou zařazeni na trestní senát. Jde o důležitou funkci, kdy se u roz-

jednané věci nesmí přísedící měnit. V případě nemoci, nebo z jiného závažného důvodu se mu-

sí celé nařízené jednání zrušit a přesunout.  

 

Pan J… D… splňuje všechny předpoklady, pan Ing. J… Š… splňuje všechny předpoklady a pan 

Bc. V… V… splňuje všechny předpoklady. 

 

Zastupitelstvo města tedy za tři odstupující přísedící navrhne tři nové přísedící, kteří si podali 

žádost. 
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Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0306/ZM/11/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s žádostí předsedkyně Okresního soudu v Bruntále o zvolení kandidátů do funkce přísedícího Okresního soudu v 
Bruntále 

s informací přísedícího OS v Bruntále pana Mgr. J… R…, pana V… Ch… a Ing. J… M… o odstoupení z funkce přísedící-
ho (na vlastní žádost) 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem navr huje  

za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana Mgr. J… R…, na další volební období (2020 až 2024) pana: J… D…, 

za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana V… Ch…, na další volební období (2020 až 2024) pana: Ing. J… Š…,  

za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana Ing. J… M…, na další volební období (2020 až 2024) pana Bc. V… V… 

Hlasování  
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       

 

 

 

34. Dotazy - diskuse 

Číslo materiálu: 0371/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

 

Ing. Kudelová: Já jsem chtěla jenom do zápisu opravu. Byla jsem trochu zmatená z hlasování, v bodě 12 jsem zvedla 
ruku PRO a já bych prosila, jestli by v zápise mohla být provedena oprava, já jsem PROTI. Už jsem vysvětlovala dříve, 
kdy tento pozemek byl dán do vyhlášení záměru a uváděla jsem důvody, proč z mého pohledu nesouhlasím s tím, aby 
na tomto místě stál rodinný domek. Při tom hlasování jsem udělala chybu a beru to zpět, já jsem PROTI. Je mi to hod-
ně líto a teď jsem zvědavá na to, jak bude ten domek vypadat, protože v ÚP je jasně dané, že by to měly být objekty 
především pro vybavenost, městská zástavba, nikoli rodinné domy. Pokud ten rodinný domek bude mít charakter 
bytového domu, tak potom se omluvím stavebníkovi, že jsem mu ztrpčovala život mými proti, ale mé svědomí mi ne-
dá, abych mohla pro to zvednout ruku. 

p. Les: To hřiště mezi paneláky je pěkné, ale zapomněli jste na soc. zařízení. Děti tam očůrávají zdi a lidi si stěžují. Tam 
se mohl udělat jeden záchod a umyvadlo.  

p. Kopínec: Pane Les určitě to tam v rámci hygienických předpisů dělat nebudeme, nepřichází to v úvahu. Soc. zázemí 
na dětském hřišti v panelové zástavbě vůbec nebude. Nebylo tam ani historicky a nebude tam. 

p. Les: A kam mají chodit děti na záchod? 

p. Kopínec: Domů. Jsou tam vesměs s rodiči.  

p. Les: Já jsem se tam byl projít a lidé, co tam bydlí, si stěžovali. Na BMX tam záchod je, ale tady se udělalo pěkné hřiš-
tě, ale nejsou tam záchody. 

p. Kopínec: BMX je úplně mimo zástavbu, takže tam ano, ale na tomto hřišti určitě nepočítáme se soc. zařízením.  

Pí Marková: Já jsem se chtěla zeptat, jak jste zavedli ten úklid do městských domů, kdo bude tyto pracovníky kontrolo-
vat. Než se měla tahle služba začít, byly vydané na domech papíry, že mají vyklidit sklepy. Samozřejmě ve většině 
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vchodech toto lidé neudělali, naopak se ptali, kdy jim dají kontejner, aby to mohli odvézt.  Jestliže to někoho je, měli 
by to uklidit oni. Ale toto nikdo nekontroloval. Já si myslím, že do budoucna, jestliže tohle v těch sklepech je, vzít kon-
tejner, kde jsou ty bordely, tak odvézt na náklady těch nájemníků, kteří tam bydlí. Já už jsem si ta děvčata, co tam 
pracují, chytla, a řekla, jsem jim, že v zimě zásadně nesmí na venkovní schody vodu použít.  

Bc. Kopča: Pověřený pracovník, který má provádět kontrolu je pan Žemba, momentálně bohužel nemocný, další pra-
covník, který to bude kontrolovat, jsem já. Není problém zítra za Vámi přijít a můžeme to hned spolu všechno projít.  
K těm úklidům se nájemníci postavili tak, jak se postavili. Úklidy v některých vchodech jsou provedené, v některých ne. 
Samozřejmě ta proluka je spíše k duhu těm nájemníkům, že ještě mají čas na to, aby to uklidili. Hned jak se pan Žemba 
vrátí, projdeme všechny vchody a pokusíme se to napravit. Jak jste řekla, že přistavíme kontejnery a naúčtujeme  to 
nájemníkům, tak ta myšlenka tady byla, ale po poradě s právní kanceláří na to jako majitelé nemáme právo. Takže my 
po těch nájemnících, kteří nedodržují pravidla, nemůžeme požadovat finance za to, že jsme po nich uklidili jejich nepo-
řádek. Takže přistavení kontejnerů bude na náklady města.  

Pí Soudková: Vzhledem k tomu, že jsme teď opět schvalovali nějaké žádosti o dotace, bylo by možno zas dát zastupite-
lům pro informaci přehled dotací, zpracovaných projektů atd. Chtěla jsem se zeptat na odpadové hospodářství, je to 
tak 2 roky, co jsme zvedli poplatky za odpad. Hovořili jsme o tom, že se podíváme i na tu podnikatelskou sféru, kdo a 
jak hradí či nehradí. Tak zda jsme za ty dva roky něco udělali či nikoli, poplatky, které jsme vymohli od podnikatelů. 
Bavili jsme se o tom, že když navyšujeme ceny za odpad, že bychom těm občanům poskytli nějaké bonusy. Tak jestli 
s tím nějak počítáme do budoucna.  

p. Kopínec: Jestli mohu k první otázce, to má na starosti p. Hochmanová, tak to můžeme dát jako úkol a připravit do 
dalšího zastupitelstva. Vím, že je oslovovala a volala si jednotlivé podnikatele, ale teď nejsem schopný odpovědět. 
Ohledně bonusů pro občany, původně se přemýšleno nad bonusovým programem MESOH, ale ten dneska už funguje 
v určitých vybraných obcích, kde není vůbec sídlišťová zástavba apod.  Teď se chystá koncepce TS, kde je zpracovaná 
studie, kde chceme řešit komplexní odpadové hospodářství. Nikdo neví, jak se bude měnit legislativa. Ohledně bonu-
sového programu jako takovém, zatím neuvažujeme.  

Pí Marková: Tady je problém i u nás na sídlišti, přijede auto vyháže to do kontejneru a odjede a hlavně to dělají v  noci. 
Jak chcete ty lidi donutit, aby udělali pořádek. To samé je u té rybárny, tam přijede autem s vlekem a naháže to buď 
do kontejneru, anebo vedle. Pokud vím, tak je to hlavně pro ty zahrádkáře, ale jak tomuto chcete zabránit. Jedině 
kamerama.  

p. Kopínec: Paní Marková těch problémových míst je daleko více, je to Mnichov, Nad Stadionem, samozřejmě když 
dáme kamery na tyto místa, tak se nám ten odpad objeví v lese apod. Není to řešení, je to prostě o nějaké kultivova-
nosti občanů.  

Pí Soudková: Musíme začít sami u sebe, a musíme být zodpovědní, musíme si uvědomit, že toto jsou náklady navíc.  

Bc. Pella: Ono to opravdu vypadá, že ty kontejnery jsou někdy pořád plné, ale máme tady cyklus, kdy ty kontejnery 
jsou odvezeny. Máme i dohodu s městem, že pokud jde o ty místa, tak každé pondělí vyvezou ten odpad. Ale dneska je 
středa, v pondělí to odvezli, ale jsou místa, které jsou zase plné. Město to stojí další peníze. 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0307/ZM/11/2020: 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

odboru VaŽP zpracovat zprávu ohledně odpadového hospodářství pro podnikatelskou sféru 

MPO zaslat přehled žádostí o dotace 
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35. Závěr jednání 

Číslo materiálu: 0372/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 11. jednání ve 17:25 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC  

 starosta města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana Soudková Josef Dudík 
 ověřovatel ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 29.09.2020 a podepsán ……………………………………………. 
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