
 

 

 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 12. jednání dne 16.12.2020 
 
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, 
Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. 
Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 

Omluveni: Ing. Petr Gross, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Martin Pleva, Mgr. Jan 
Vavřík 

Neomluveni:       

Předsedající: Ing. Iveta Pešatová, místostarostka města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Bc. Nikola Chalupová 

Ověřovatelé: Jana Soudková, Hana Janků 

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. Projekt překladiště komunálního a tříděného odpadu 

3. Zpráva o činnosti rady města 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Smlouva o poskytnutí dotace - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava 

6. Úprava ceny vodného a stočného 

7. Zápis z jednání Majetkového výboru 

8. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 

9. Zrušení souhlasu se zřízením zástavního práva 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 182/2 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 645/1 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1017 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017 a 1018 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017, 1018 a 1019 
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17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 

18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1221/1 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1131/1 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1158/1,  částí pozemků 1164 a 1165/3 

22. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 

23. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 

24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1684/17 

25. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1816/3 

26. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1940/1, 1940/2, 1893/2, 1894/1 a 1894/1 

27. Prodej nemovitostí - areál DOMA 

28. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 

29. Prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 

30. Prodej nemovitosti - pozemku 1401 

31. Prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 

32. Přehled podaných žádostí o dotaci 2018-2020 

33. Multifunkční hřiště u Sokolovny 

34. Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského 

35. Participativní rozpočet 

36. Zápis z jednání finančního výboru 8/2018-2022 

37. Návrh OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

38. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 

39. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 

40. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 

41. Žádost o poskytnutí finanční výpomoci - KIV Vrbno pod Pradědem p.o. 

42. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021 - Help In, o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál 

43. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace-sportovní 
aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 

44. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s., Krejčího 440, 793 26 Vrbno pod Pra-
dědem 

45. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., Husova 538, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 

46. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

47. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, Nádražní 660, 793 26 
Vrbno pod Pradědem 

48. Žádost o poskytnutí individuální dotace Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, Mnichov 174, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 

49. Žádost o poskytnutí individuální dotace Český rybářský svaz, MO Vrbno pod Pradědem, Družstevní 593, 793 26 
Vrbno pod Pradědem 

50. Výsledky hospodaření města Vrbna pod Pradědem 1-10/2020 

51. Rozpočtové opatření č. 4/2020 



strana 3 

 

 

52. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2021 

53. Rozpočet Sdružení obcí  Vrbenska na rok 2021 

54. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2020 

55. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2021 

56. Aktualizace stanov Sdružení obcí Bruntálsko k 1.1.2021 

57. Volba přísedících Okresního soudu v Bruntále 

58. Volba přísedícího 

59. Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 

60. Místní plán inkluze Sdružení obcí Vrbenska pro období 2020-2023 

61. Zpráva o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob na území města Vrbna 
pod Pradědem 

62. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 

63. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 

64. Dotazy - diskuse 

65. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0409/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová navrhuje doplnění o bod Projekt překladiště komunálního a tříděného odpadu se zařazením 
na začátek jednání. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0308/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 12. zasedání zastupitelstva města s doplněním 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

2. Projekt překladiště komunálního a tříděného odpadu 
Číslo materiálu: 0444/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Miroslav Pella 
 

Rozprava: 

Prezentace firmy  LAVO Cons., s.r.o., Týnec nad Sázavou. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0309/ZM/12/2020:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s technologií firmy LAVO Cons., s.r.o., Týnec nad Sázavou 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0410/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 4 jednání rady městy, poslední dne 2. prosin-
ce 
 
Byla seznámena 

- se zápisy komisí  

- s výsledky hospodaření města 

- s vývojem sdílených daní 

- se sebehodnotící zprávou ředitelů příspěvkových organizací 

- s konáním Výstavy Českého svazu chovatelů ve Vrbně , která se konala v září 

- s „Bezpečnostní politikou a bezpečnostní dokumentací Městského úřadu ve Vrbně p/P.“ 

- s možností získání dotace na realizaci nástavby MŠ Jesenická v rámci dotačního titulu MAS Hrubý 
Jeseník, Podpora rozvoje venkova 

 
Schválila 

- dotaci z MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení za-
městnanců v sociálních službách v souvislosti  s epidemií Covid 19 – pro Domov pro seniory 

- přijetí dotace ze státního rozpočtu na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků 
spojených s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v Domově pro seniory ve 
výši 272 132,- Kč 

- rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled příspěvkovým organizacím 

- plán zimní údržby na rok 2020 – 2021 

- podání žádosti o dotaci na obnovu MK Myslivecká a Komenského v rámci dotačního titulu Podpora 
obnovy místních komunikací 

- podání žádosti o dotaci na obnovu hřiště u Sokolovny v rámci dotačního titulu Podpora obnovy spor-
tovní infrastruktury 

 
Rozhodla 

- o poskytnutí dotace Charitě sv. Martina, Malá Morávka ve výši 40 000,- Kč na provoz pečovatelské 
služby za rok 2020 

- o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby pro rok 2021 Charitě sv. Martina, Malá Morávka 
ve výši 50 000,- Kč  

- o poskytnutí finanční dotace ve výši 5000,- Kč pro rok 2021 Slezské diakonii, středisku Bruntál 

- nevyhlásit záměr na pronájem pozemku 36/1 a části pozemku p.č. 37 v k.ú. Vrbno p/P.  

- o přidělení veřejné zakázky na „Parkovací místa na ulici Palackého – dolní část“ firmě Naděžda Klí-
čová, která podala nejnižší nabídkovou cenu a nejdelší délku záruční doby na dílo 

- o uzavření smlouvy s Up česká republika s.r.o. o poskytování poukazů na stravu 
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- o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem MSK a městem 

- o pronájmu nebytového prostoru v 1. patře bývalé MŠ na ulici Žižkova, žadateli P… Š… 

- o uzavření Smlouvy o výpůjčce automobilu mezi městem a KIV 

- o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Virágovou a uzavření dohody 
s Mgr. Piňosem na poskytování psychologické poradny 

- o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku příspěvkových organizací města 

- o uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi fir-
mou MX-NET Telekomunikace s.r.o. Bruntál a městem pro zajištění připojení kamerového systému 
k síti internet, který byl nově instalován na sídlišti Husova 

 
Souhlasila 

- s konáním Cyklokrosového závodu „Černá Opava 2020“ v areálu BMX dne 10.10.2020 

- s uložením sítí elektronických komunikací v části v částech Vrbno, Mnichov, Železná s podmínkou 
doplnění časového harmonogramu plnění jednotlivých etap 

- s přijmutím nadačního příspěvku ČEZu na částku 96 000,- Kč do majetku Domova pro seniory 

- se zapojením města do kastračního programu toulavých koček předloženého spolkem KASPRO – 
kastrační program, z.s. Velká Bíteš 

- s vybudováním optické přípojky firmou Teleco Infrastructure, s.r.o. do objektů ve vlastnictví města 

- s uzavřením provozu MŠ Jesenická od 23.12.2020 -3.1.2021 

- se zapojením ředitelky MŠ Jesenická do projektu Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti 
v MŠ 

- se zapojením ZŠ Vrbno p/P. do realizace projektu „Školní psycholog na ZŠ“ 

- s umístěním veřejného osvětlení v areálu MŠ Jesenická 

- s přijetím finančního daru od Nadace Agrofert ve výši 50 000,- Kč na pořízení zásahových obleků 
pro hasiče 

- se stavbou opěrné zdi s oplocením na ulici Bezručova pod domem č.p. 418 
 
 
Nesouhlasila 

- s finanční spoluúčastí na realizaci příruček „Omalovánky první pomoci“ ve spolupráci s Českým čer-
veným křížem 

 
Jmenovala 

- za zřizovatele do školské rady ZŠ Vrbno Ivetu Pešatovou a Moniku Janků za samosprávu 
 
Odvolala 

- Radka Vráblíka z Komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, schvalovala podnájmy v městských bytech, rozho-
dovala o uzavření nájemních smluv za účelem užívání pozemků města a také rozhodovala o uzavření smluv 
o zřízení služebností. 
 
 
Rada města se sešla 1 x ve funkci valné hromady  společnosti  TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.. 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já jsem původně v loňském roce chtěla kvůli hrozbě sucha, abychom dostali čísla na zdro-
jích, které se pravidelně dělají, tím jsem myslela všechny zdroje vody, které využíváme, po opakovaném 
zpracování úkolu  máme bod, ale není to to, co jsem chtěla. Chtěla bych si domluvit schůzku s panem ředite-
lem a ujasnit si co jsem chtěla a co jsem dostala, že to není totéž.  
Bc. Pella: Myslím, že je to nejlepší možná varianta. Tyto materiály byly odeslány s předstihem, čekal jsem 
zpětnou vazbu, jestli je to ono nebo ne. Pokud to i takto není dostatečné, klidně se zastavte. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0310/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0411/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0311/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0307/ZM/11/2020 - MPO zaslat přehled žádostí o dotace 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0307/ZM/11/2020 - odboru VaŽP zpracovat zprávu ohledně odpadového hospodářství pro podnikatelskou sféru 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0257/ZM/10/2020 - zahájit jednání o směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

Zodp.: Rada města - NT: 31.03.2021 

 

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

Zodp.: Rada města - splněno 

 

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

Zodp.: Rada města - NT: 31.03.2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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5. Smlouva o poskytnutí dotace - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava 
Číslo materiálu: 0430/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

MSK poskytuje dotaci na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Vrbno pod Pradědem ve výši 100 000 Kč 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0312/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí dotace od MSK určené na dofinancování akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradě-
dem 

o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na částku 100 000 Kč s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava 
702 18 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Úprava ceny vodného a stočného 
Číslo materiálu: 0432/ZM/2020 
Předkladatel: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

V případě změny sazby či % výše DPH bude cena včetně DPH upravena podle platné legislativy, cena bez 
DPH zůstává ve schválené výši po celé období.  
 
Ceny vodného a stočného za rok 2020:  
 
Cena za 1 m3                 bez DPH                  vč. 15% DPH  
Vodné                23,54 Kč         27,07 Kč  
Stočné                            29,37 Kč                  33,78 Kč         
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Cena vody je pod celorepublikovým průměrem. Nehodlám diskutovat o ceně stočného, která je 
dána tím, že nám byla poskytnuta dotace na kanalizaci a poskytovatel tu cenu přesně určuje. Zastupitelé by 
se měli zamyslet nad cenou režie, která skáče nahoru. Porovnání ceny vodného a stočného tak, jak je kalku-
lován a jaká je skutečnost. Je zde uvedeno, že rezervy jsou 2,3 mil. a čerpání 2,487mil., může to být jen 
chyba, ale může to vzbuzovat nedůvěru. Dále bych chtěla poprosit členy dozorčí rady, viděla jsem zápis, kde 
pan Pella říká, že se musí zvednou cena vody, protože chybí na tvorbu rezerv. Dozorčí rada říká, že ano, 
zvedněme cenu vody, ale nikdo se nezabýval čísly. Já chápu, že se všechno zvedá, ale zamysleme se nad 
tím a zbytečně tu vodu neprodražujme.  

Bc. Pella: Myslím si, že co se týče otázek vodného a stočného, tak jsme měli pracovní zastupitelstvo, kde 
jsem na ty rozporované položky odpověděl. Diskutovali jsme o tom i s paní Soudkovou. Každý ze zastupitelů 
se za mnou může zastavit na TS. Tyto ceny podléhají kontrole.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0313/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

cenu pro vodné a stočné na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021: 

 

Cena za 1m3                 bez DPH                      vč. 10% DPH 

Vodné                             27,18 Kč                          29,90 Kč 

Stočné                            30,89 Kč                          33,98 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

7. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0404/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0314/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
Číslo materiálu: 0406/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předkládá se návrh na úpravu Pravidel pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby. Materiál je 
zpracován variantně: 
 
Varianta A 
- potvrzuje současnou praxi při způsobu úhrady kupní ceny za nemovitost. Tedy, že kupní cena bude uhra-
zena před podpisem smlouvy. 
 
Varianta B 
- nastavuje platbu kupní ceny do 30ti dnů od podpisu smlouvy. 
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Další podstatnou změnou pravidel je, že se již netýkají výlučně pozemků, ale všech nemovitostí u kterých 
připadá v úvahu prodej a podléhají zveřejnění záměru na ÚD. Jedná se o pozemky, stavby, jednotky a právo 
stavby dle občanského zákoníku. Právo stavby se zařadilo proto, že občanský zákoník ukládá nutnost vypo-
řádání (prodej) stavby nebo pozemku tak, aby po uplynutí práva stavby měla stavba a pozemek stejného 
majitele. 
 
Poslední změnou je návrh na vypouštění pevně daných cen a přestup na stanovení ceny jen na základě 
znaleckého posudku. S novelizací zákona o obcích byla uložena povinnost sjednávat cenu min. v čase a 
místě obvyklou. To jsme již do pravidel zapracovali, ale zatím tam máme ponechány pevně dané pozemky. 
Během posledních dvou let byla cena dle posudku vždy vyšší než dříve nastavené pevné ceny. Proto navr-
hujeme pevně stanovené ceny z pravidel vypustit.  
 
 
RM: Doporučuje variantu B. 
MV: Doporučuje ke schválení variantu B. 
KV: Doporučuje variantu B. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: V čl. 8 bych prosila upravit, na rok 2020. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0315/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby ve variantě B a tím od data 16.12.2020 nahrazuje 
následující: 

- usnesení č. 150/10/08 ze dne 26.06.2008, kterým byla schválena Pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor v 
majetku města Vrbna pod Pradědem 

- usnesení č. 0149/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019, kterým byla schválená Pravidla pro prodej nemovitého majetku 
- pozemků 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Zrušení souhlasu se zřízením zástavního práva 
Číslo materiálu: 0381/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Souhlas se zřízením zástavního práva byl udělen z důvodu čerpání hypotečního úvěru u Komerční banky, 
a.s. Kupující, D… O…, si vyřídil hypoteční úvěr u jiného ústavu, který tuto záruku nevyžaduje. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0316/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  
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usnesení č. 0295/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020, kterým byl udělen souhlas se zřízením zástavního práva 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 182/2 
Číslo materiálu: 0394/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… K… 
za účelem: přístupu k pozemku 182/1 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: bez 
 
vada: na části pozemku záměr na vybudování přechodu 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr a zřídit služebnost cesty a stezky na části pozemku. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Město by mělo najít jinou možnost přístupu pro p. K…. Případné řešení služebnosti cesty a stezky není před-
jednáno, což nezaručí, že bude přístup možný. 
Stanovisko KV: Doporučujeme oddělit část pro zamýšlený přechod a na zbytek vyhlásit záměr 
Stanovisko MPO: Na části pozemku má město záměr na stavbu přechodu. Za tímto účelem je již i uzavřena 
budoucí smlouva se Správou silnic. Přístup je možné řešit služebností cesty a stezky v u hranice 
s pozemkem 157/1, nebo prodejem této horní části pozemku. Pozemek parc. č. 182/1 ve vlastnictví žadatele 
sousedí s pozemkem parc. č. 183 na kterém se nachází místní komunikace č. 50 bez označení v majetku 
města. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Chtěla jsem se zeptat, jestli přesně víme, jaká bude frekvence vjíždění na pozemek? 
Bc. Kopča: Tuto informaci nemáme. 
Ing. Kudelová: Pokud to bude osobní doprava, tak to pojíždění po cyklostezce, byť je to MK. Myslím si, že by 
bylo dobře projednat s panem K…, nějaký detail toho vjíždění na pozemek, i za cenu, že by se změnila 
smlouva se Správou silnic. Pokud si představím, že tam budou jezdit vozidla, tak si myslím, že nepojede ten 
kousek po cyklostezce, ale střihne to přímo na ten vjezd do areálu skate parku. Stalo by za to do budoucna 
to znova probrat a pracovat na tom, aby se jen striktně dalo nevyhlásit záměr a nechat to plavat. Stáhla bych 
to z programu a vrátila bych to až po projednání. 
Mgr. Fotopulos: Teď je zde návrh, otázka zní, jestli prodej, tak navrhneme nějakou změnu usnesení, nebo 
věcné břemeno. Teď se očekává nějaké vyjádření vlastníka, kterou cestu si zvolí.  
Ing. Kudelová: Já jsem myslela spíš to dopracovat. Bylo to s panem K… konzultováno? 
Mgr. Fotopulos: Informoval jsem ho jaký je na tomto pozemku záměr města, že tam může být i věcné bře-
meno, to věděl při podání žádosti.  
Ing. Kudelová: Vadí mi, že tam bude složitá dopravní situace a věřím, že by to šlo vyřešit lépe, aby se našlo 
lepší řešení. 
Ing. Veselá: Jestliže se jedná o veřejně přístupnou komunikaci, tak to řeší Bruntál, odbor dopravy.  
Ing. Kudelová: Nevím, jak se v tomto případě rozhodnout.  
Mgr. Fotopulos: Služebnost teď neřešíme, teď se řeší jen, jestli prodat nebo služebnost.  
p. Darmovzal: K tomu pozemku je ještě přístup z druhé strany, to se nezvažovalo? 
Ing. Pešatová: Nechceme, aby jezdil přes cyklostezku. 
Ing. Kudelová: V tom případě to stahuji, tu mou úvahu.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0317/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 182/2 o výměře 211 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 91/5277/2020 ve výši 74.760 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, 
Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Karel Drtil 
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 645/1 
Číslo materiálu: 0392/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P… G… 
za účelem: přístupu 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: bez 
 
vada:  bez 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: V rozsahu podle žádosti nedoporučuje vyhlášení záměru. Parcela 645/1 je určena k zasta-
vění a přístup by měl být vyřešen pro celou parcelu. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Vedle jsou pozemky, které čím dál víc zarůstají a na nich by se dala vyřešit ta příjezdová 
komunikace a dále by se nedrobila ta parcela, která je trvalý travní porost. Myslím si, že by byla škoda od-
měřovat tam takový pásek a bránilo by to přístupu na tu druhou parcelu, takže popřemýšlet o těch dvou po-
zemcích.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca 273 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. 85/5271/2020 ve výši 84.740 Kč 
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Hlasování  
Přítomno 14, pro 10, proti 1, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. 
Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se: René Darmovzal, Hana Janků, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 
Číslo materiálu: 0402/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M… S… a R… S… 
za účelem:  
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (M… S…) 
 
vada: drobné stavby 
 
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje svolat jednání s nájemci a dohodnout se buď na 
prodeji do jejich podílového spoluvlastnictví nebo na pokračování nájmu. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Z důvodu že se jedná o lukrativní zastavitelné území, navrhujeme, aby MPO provedlo inventarizaci pozemků 
p.č. 1020, p.č. 1020, p.č.1017, p.č. 1018, p.č. 1019, p.č. 1014/3, na kterých se podle skutečného stavu na-
chází a jsou užívané jako zahrádky: 
1. Vytvořit jednoduché schéma s vyznačením ploch 1 - X a jejich uživatele 
2. Prověřit právní stav staveb na jednotlivých plochách (povolení) 
3. Prověřit zda je k plochám uzavřena nájemní smlouva - k celkové ploše 4.217 m2 
4. Po vyhodnocení zjištěného stavu svolat všechny uživatele k jednání o dalším postupu. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Lokalita zahrádek mezi Husovou a Na Bělidle. V této lokalitě byly záměry na prodej již 
několikrát projednávané v ZM s tím, že zatím ZM vždy ponechalo pozemky v majetku města. O část pozem-
ku žádá nájemce. Z hlediska stavebního zákona bude dělení problematické. Nyní správní orgány začaly 
vyžadovat bezprostřední přístup nově oddělovaného pozemku k veřejné komunikaci s odkazem na ustano-
vení. § 12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a dále na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 
166/2016-38, v němž Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí nižších soudů a přisvědčil jejich názoru, že § 
12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb., je třeba vykládat tak, že nový pozemek je nutno vymezit "tak, aby byl 
dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, přičemž příslušné rozhodnutí vždy musí ob-
sahovat vyznačení přístupu z takové komunikace. Z litery zákona jednoznačně vyplývá, že napojení na ve-
řejně přístupnou pozemní komunikaci musí být bezprostřední." V tomto případě část pozemku nejde oddělit 
tak, aby byl napojen na veřejnou komunikaci. Je nutné očekávat velmi nepředvídatelné rozhodnutí stavební-
ho úřadu, který stanoví podmínky pro rozdělení pozemku. Ty mohou být od vybudování veřejně přístupné 
komunikace až po zřízení služebnosti cesty a stezky - ne všechny okolní pozemky jsou v majetku města, to 
znamená, že kupující by si musel u vlastníků pozemků dojednat služebnost ve svůj prospěch. 
Realizace tohoto prodeje bude velmi komplikovanou a časově náročnou záležitostí, která může přinést i 
dodatečné náklady ze strany města, případně kupujícího. 
Na základě výše uvedeného navrhuje MPO uvažovat o následujících schůdnějších variantách: 

1. Ponechat pozemek v majetku města a dále provozovat pronájem, 
2. Prodej zahrádek nájemníkům do podílového spoluvlastnictví (musí souhlasit všichni nájemci 

s rizikem, že ne všichni nájemci budou schopni uhradit kupní cenu), 
3. Realizovat studii zastavitelnosti lokality Na Bělidle. 

 
 

Rozprava: 
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Ing. Kudelová: Chtěla jsem se zeptat, jestli bychom k těmto bodům nemohli hlasovat najednou a druhá věc, 
já si myslím, že bod dvě jednat s těmi lidmi a snažit se jim to prodat, by bylo v případě, že by město nutně 
potřebovalo pozemky. Myslím, že v takové situaci nejsme. Doporučuji bod jedna, nechat ty pozemky 
v nájmu. Myslím, že by bylo třeba urychleně připravit projekty realizace infrastruktury pro jednu z lokalit vý-
stavby rodinných domů i za cenu, že by město mělo přijmout nějaký úvěr. Byla bych ráda, kdyby to nezůstalo 
jen u projektové dokumentace a už by jsme si v tom rozpočtu měli vytvořit nějakou rezervu a počítat 
s realizací.  
Pí Mikulová: Chtěli jsme, aby nám tam ty zahrádky zůstali a někdo nám tam nepostavil rodinný dům.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0318/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1014/3 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 
Číslo materiálu: 0403/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  O… L… a P… L… 
za účelem: zahrádky k rodinnému domu 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (O… L…) 
 
vada: drobné stavby 
 
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje svolat jednání s nájemci a dohodnout se buď na 
prodeji do jejich podílového spoluvlastnictví nebo na pokračování nájmu. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Z důvodu že se jedná o lukrativní zastavitelné území, navrhujeme, aby MPO provedlo inventarizaci pozemků 
p.č. 1020, p.č. 1020, p.č.1017, p.č. 1018, p.č. 1019, p.č. 1014/3, na kterých se podle skutečného stavu na-
chází a jsou užívané jako zahrádky: 
1. Vytvořit jednoduché schéma s vyznačením ploch 1 - X a jejich uživatele 
2. Prověřit právní stav staveb na jednotlivých plochách (povolení) 
3. Prověřit zda je k plochám uzavřena nájemní smlouva - k celkové ploše 4.217 m2 
4. Po vyhodnocení zjištěného stavu svolat všechny uživatele k jednání o dalším postupu. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Lokalita zahrádek mezi Husovou a Na Bělidle. V této lokalitě byly záměry na prodej již 
několikrát projednávané v ZM s tím, že ZM zatím vždy ponechalo pozemky v majetku města. O část pozem-
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ku žádá nájemce. Z hlediska stavebního zákona bude dělení problematické. Nyní správní orgány začaly 
vyžadovat bezprostřední přístup nově oddělovaného pozemku k veřejné komunikaci s odkazem na ustano-
vení. § 12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a dále na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 
166/2016-38, v němž Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí nižších soudů a přisvědčil jejich názoru, že § 
12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb., je třeba vykládat tak, že nový pozemek je nutno vymezit "tak, aby byl 
dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, přičemž příslušné rozhodnutí vždy musí ob-
sahovat vyznačení přístupu z takové komunikace. Z litery zákona jednoznačně vyplývá, že napojení na ve-
řejně přístupnou pozemní komunikaci musí být bezprostřední." V tomto případě část pozemku nejde oddělit 
tak, aby byl napojen na veřejnou komunikaci. Je nutné očekávat velmi nepředvídatelné rozhodnutí stavební-
ho úřadu, který stanoví podmínky pro rozdělení pozemku. Ty mohou být od vybudování veřejně přístupné 
komunikace až po zřízení služebnosti cesty a stezky - ne všechny okolní pozemky jsou v majetku města, to 
znamená, že kupující by si musel u vlastníků pozemků dojednat služebnost ve svůj prospěch. 
Realizace tohoto prodeje bude velmi komplikovanou a časově náročnou záležitostí, která může přinést i 
dodatečné náklady ze strany města, případně kupujícího. 
Na základě výše uvedeného navrhuje MPO uvažovat o následujících schůdnějších variantách: 

1. Ponechat pozemek v majetku města a dále provozovat pronájem, 
2. Prodej zahrádek nájemníkům do podílového spoluvlastnictví (musí souhlasit všichni nájemci 

s rizikem, že ne všichni nájemci budou schopni uhradit kupní cenu), 
3. Realizovat studii zastavitelnosti lokality Na Bělidle. 

 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0319/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1014/3 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 

- části pozemku parc. č. 1021 o výměře cca 140 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnicvtí nebo pokračování v nájmu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1017 
Číslo materiálu: 0399/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… T… 
za účelem: pěstování zeleniny pro vlastní účel, posezení, RELAX 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (J… T…) 
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vada: drobná stavba 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. Návrh respektuje ust. § 20 odst. 3vyhlášky 501/2006 Sb.,  O obecných 
požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci, tj. na pozemku parc.č. 1015 k.ú. Vrbno pod Pradědem – druh pozemku: 
ostatní ploch, způsob využití: ostatní komunikace. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje svolat jednání s nájemci a dohodnout se buď na 
prodeji do jejich podílového spoluvlastnictví nebo na pokračování nájmu. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Z důvodu že se jedná o lukrativní zastavitelné území, navrhujeme, aby MPO provedlo inventarizaci pozemků 
p.č. 1020, p.č. 1020, p.č.1017, p.č. 1018, p.č. 1019, p.č. 1014/3, na kterých se podle skutečného stavu na-
chází a jsou užívané jako zahrádky: 
1. Vytvořit jednoduché schéma s vyznačením ploch 1 - X a jejich uživatele 
2. Prověřit právní stav staveb na jednotlivých plochách (povolení) 
3. Prověřit zda je k plochám uzavřena nájemní smlouva - k celkové ploše 4.217 m2 
4. Po vyhodnocení zjištěného stavu svolat všechny uživatele k jednání o dalším postupu. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Lokalita zahrádek mezi Husovou a Na Bělidle. V této lokalitě byly záměry na prodej již 
několikrát projednávané v ZM s tím, že ZM zatím vždy ponechalo pozemky v majetku města. O část pozem-
ku žádá nájemce. Z hlediska stavebního zákona bude dělení problematické. Nyní správní orgány začaly 
vyžadovat bezprostřední přístup nově oddělovaného pozemku k veřejné komunikaci s odkazem na ustano-
vení. § 12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a dále na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 
166/2016-38, v němž Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí nižších soudů a přisvědčil jejich názoru, že § 
12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb., je třeba vykládat tak, že nový pozemek je nutno vymezit "tak, aby byl 
dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, přičemž příslušné rozhodnutí vždy musí ob-
sahovat vyznačení přístupu z takové komunikace. Z litery zákona jednoznačně vyplývá, že napojení na ve-
řejně přístupnou pozemní komunikaci musí být bezprostřední." V tomto případě část pozemku nejde oddělit 
tak, aby byl napojen na veřejnou komunikaci. Je nutné očekávat velmi nepředvídatelné rozhodnutí stavební-
ho úřadu, který stanoví podmínky pro rozdělení pozemku. Ty mohou být od vybudování veřejně přístupné 
komunikace až po zřízení služebnosti cesty a stezky – ne všechny okolní pozemky jsou v majetku města, to 
znamená, že kupující by si musel u vlastníků pozemků dojednat služebnost ve svůj prospěch. 
Realizace tohoto prodeje bude velmi komplikovanou a časově náročnou záležitostí, která může přinést i 
dodatečné náklady ze strany města, případně kupujícího. 
Na základě výše uvedeného navrhuje MPO uvažovat o následujících schůdnějších variantách: 

1. Ponechat pozemek v majetku města a dále provozovat pronájem, 
2. Prodej zahrádek nájemníkům do podílového spoluvlastnictví (musí souhlasit všichni nájemci 

s rizikem, že ne všichni nájemci budou schopni uhradit kupní cenu), 
3. Realizovat studii zastavitelnosti lokality Na Bělidle. 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0320/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 156 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017 a 1018 
Číslo materiálu: 0401/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Z… W… 
za účelem: zahrada 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (Z… W…) 
 
vada: drobné stavby 
 
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje svolat jednání s nájemci a dohodnout se buď na 
prodeji do jejich podílového spoluvlastnictví nebo na pokračování nájmu. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Z důvodu že se jedná o lukrativní zastavitelné území, navrhujeme, aby MPO provedlo inventarizaci pozemků 
p.č. 1020, p.č. 1020, p.č.1017, p.č. 1018, p.č. 1019, p.č. 1014/3, na kterých se podle skutečného stavu na-
chází a jsou užívané jako zahrádky: 
1. Vytvořit jednoduché schéma s vyznačením ploch 1 - X a jejich uživatele 
2. Prověřit právní stav staveb na jednotlivých plochách (povolení) 
3. Prověřit zda je k plochám uzavřena nájemní smlouva - k celkové ploše 4.217 m2 
4. Po vyhodnocení zjištěného stavu svolat všechny uživatele k jednání o dalším postupu. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Lokalita zahrádek mezi Husovou a Na Bělidle. V této lokalitě byly záměry na prodej již 
několikrát projednávané v ZM s tím, že ZM zatím vždy ponechalo pozemky v majetku města. O část pozem-
ku žádá nájemce. Z hlediska stavebního zákona bude dělení problematické. Nyní správní orgány začaly 
vyžadovat bezprostřední přístup nově oddělovaného pozemku k veřejné komunikaci s odkazem na ustano-
vení. § 12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a dále na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 
166/2016-38, v němž Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí nižších soudů a přisvědčil jejich názoru, že § 
12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb., je třeba vykládat tak, že nový pozemek je nutno vymezit "tak, aby byl 
dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, přičemž příslušné rozhodnutí vždy musí ob-
sahovat vyznačení přístupu z takové komunikace. Z litery zákona jednoznačně vyplývá, že napojení na ve-
řejně přístupnou pozemní komunikaci musí být bezprostřední." V tomto případě část pozemku nejde oddělit 
tak, aby byl napojen na veřejnou komunikaci. Je nutné očekávat velmi nepředvídatelné rozhodnutí stavební-
ho úřadu, který stanoví podmínky pro rozdělení pozemku. Ty mohou být od vybudování veřejně přístupné 
komunikace až po zřízení služebnosti cesty a stezky - ne všechny okolní pozemky jsou v majetku města, to 
znamená, že kupující by si musel u vlastníků pozemků dojednat služebnost ve svůj prospěch. 
Realizace tohoto prodeje bude velmi komplikovanou a časově náročnou záležitostí, která může přinést i 
dodatečné náklady ze strany města, případně kupujícího. 
Na základě výše uvedeného navrhuje MPO uvažovat o následujících schůdnějších variantách: 

1. Ponechat pozemek v majetku města a dále provozovat pronájem, 
2. Prodej zahrádek nájemníkům do podílového spoluvlastnictví (musí souhlasit všichni nájemci 

s rizikem, že ne všichni nájemci budou schopni uhradit kupní cenu), 
3. Realizovat studii zastavitelnosti lokality Na Bělidle. 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0321/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1018 o výměře cca 50 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 
chráněné území 

- části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 50 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017, 1018 a 1019 
Číslo materiálu: 0400/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM H… M… a D… M… 
za účelem: zahrada 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (H… M…) 
 
vada: drobné stavby 
 
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje svolat jednání s nájemci a dohodnout se buď na 
prodeji do jejich podílového spoluvlastnictví nebo na pokračování nájmu. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Z důvodu že se jedná o lukrativní zastavitelné území, navrhujeme, aby MPO provedlo inventarizaci pozemků 
p.č. 1020, p.č. 1020, p.č.1017, p.č. 1018, p.č. 1019, p.č. 1014/3, na kterých se podle skutečného stavu na-
chází a jsou užívané jako zahrádky: 
1. Vytvořit jednoduché schéma s vyznačením ploch 1 - X a jejich uživatele 
2. Prověřit právní stav staveb na jednotlivých plochách (povolení) 
3. Prověřit zda je k plochám uzavřena nájemní smlouva - k celkové ploše 4.217 m2 
4. Po vyhodnocení zjištěného stavu svolat všechny uživatele k jednání o dalším postupu. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Lokalita zahrádek mezi Husovou a Na Bělidle. V této lokalitě byly záměry na prodej již 
několikrát projednávané v ZM s tím, že ZM zatím vždy ponechalo pozemky v majetku města. O část pozem-
ku žádá nájemce. Z hlediska stavebního zákona bude dělení problematické. Nyní správní orgány začaly 
vyžadovat bezprostřední přístup nově oddělovaného pozemku k veřejné komunikaci s odkazem na ustano-
vení. § 12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a dále na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 
166/2016-38, v němž Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí nižších soudů a přisvědčil jejich názoru, že § 
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12 písm. b) vyhlášky 503/2006 Sb., je třeba vykládat tak, že nový pozemek je nutno vymezit "tak, aby byl 
dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, přičemž příslušné rozhodnutí vždy musí ob-
sahovat vyznačení přístupu z takové komunikace. Z litery zákona jednoznačně vyplývá, že napojení na ve-
řejně přístupnou pozemní komunikaci musí být bezprostřední." V tomto případě část pozemku nejde oddělit 
tak, aby byl napojen na veřejnou komunikaci. Je nutné očekávat velmi nepředvídatelné rozhodnutí stavební-
ho úřadu, který stanoví podmínky pro rozdělení pozemku. Ty mohou být od vybudování veřejně přístupné 
komunikace až po zřízení služebnosti cesty a stezky - ne všechny okolní pozemky jsou v majetku města, to 
znamená, že kupující by si musel u vlastníků pozemků dojednat služebnost ve svůj prospěch. 
Realizace tohoto prodeje bude velmi komplikovanou a časově náročnou záležitostí, která může přinést i 
dodatečné náklady ze strany města, případně kupujícího. 
Na základě výše uvedeného navrhuje MPO uvažovat o následujících schůdnějších variantách: 

1. Ponechat pozemek v majetku města a dále provozovat pronájem, 
2. Prodej zahrádek nájemníkům do podílového spoluvlastnictví (musí souhlasit všichni nájemci 

s rizikem, že ne všichni nájemci budou schopni uhradit kupní cenu), 
3. Realizovat studii zastavitelnosti lokality Na Bělidle. 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0322/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1019 o výměře cca 60 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

- části pozemku parc. č. 1018 o výměře cca 40 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 
chráněné území 

 - části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 50 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukl ádá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 
Číslo materiálu: 0387/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM O… K… a R… K… 
za účelem: stavba RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: část ano (V… R…) 
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vada:  vodovod 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM: Doporučuje vyhlášení záměru na část pozemku dle zastavovací studie. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Dle ÚP je stavba RD přípustná. Letos ZM o prodeji jednalo s tím, že ponechalo pozemek 
v majetku města. 
V případě vyhlášení záměru na prodej doporučujeme držet se zpracované zastavovací studie. Podle této 
studie má mít parcela 1120 výměru 1245 m2. Usnesení pro vyhlášení záměru respektující zastavovací studii 
by bylo ve znění: 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
části pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 1245 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a ze-
mědělský půdní fond 
 
 

Rozprava: 

Pí Janků: Nespadá do stejné oblasti? Paní R… to nemá u baráku? 
Ing, Pešatová: Nemá.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0323/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 1245 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 80/5266/2020 ve výši 354 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. 
Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Ludmila Knápková 
Nehlasoval:       
 

 

18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 
Číslo materiálu: 0389/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  H… R… 
za účelem: zahrada 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy zemědělské. 
 
pronájem: bez 
 
vada:  přípojky NN a Cetin, náletové dřeviny, ochranné pásmo vodního toku 
 
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
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Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. H… R… letos koupila pozemek parc. č. 1231 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem, který je přímo napojen na místní komunikaci  III. třídy č. 18c a poptávaná část pozemku 1220/1 přímo s 
tímto pozemkem sousedí. K zápisu vlastnického práva do KN nedošlo - zatím chybí podpis kupujícího na 
kupní smlouvě a návrhu na vklad do KN.  
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 
V 16.06 opouští p. Sivulka jednací sál.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0324/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1310 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 81/5265/2020 ve výši 29.670 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1221/1 
Číslo materiálu: 0391/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  B… S… 
za účelem: stavby 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: bez 
 
vada: bez 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje lokalitu řešit pro zástavbu komplexně.  
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Odůvodnění: s ohledem na rozsáhlou zastavitelnou plochu pozemku p.č. 1219, o rozloze cca 5.500 m2, na 
kterou předmětný pozemek p.č. 1221/1 navazuje, včetně komunikace p.č. 1230/2 a dalšího pozemku p.č. 
1220/4, vše v majetku obce, navrhujeme vypracovat zjednodušenou zastavovací studii celého území pro 
výstavbu. Podle nové ÚPD se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Pozemek se nachází v poměrně rozsáhlém zastavitelném území, které je v majetku měs-
ta. V průběhu léta byl zpracován soupis všech potencionálně zastavitelných ploch v majetku města. Podle 
tohoto soupisu se pozemek nachází v lokalitě s následujícím popisem: 
 

Soubor pozemků parc. č. 1221/1 o výměře 970 m2, parc. č. 1220/4 o výměře 1042 m2 a část parc. č.  
1219 o výměře cca 5550 m2. Zastavitelná plocha ovlivněna ochranným pásmem VM (cca 1130 m2) a 
chranným pásmem vodního toku (cca 1000 m2) činí cca 1629 m2. 
ÚP:  plochy smíšené obytné venkovské 
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Sítě: elektřina na souboru pozemků VN 
  plyn není 
  voda není 
  cetin cca 50 m od hranice souboru pozemků 
  kanalizace není 
Pronájem: ne 
Ostatní: ÚP vyznačuje na části souboru pozemků 50ti m pásmo od okraje lesa 
Bez napojení na veřejnou (oficiální) komunikaci (nutno vybudovat k souboru pozemků). 

 
Doporučujeme pozemky v takové lokalitě prodávat až po vypracování zastavovací studie. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0325/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1221/1 o výměře 970 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 82/5267/2020 ve výši 326.010 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa 
Nehlasoval:       
 

 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1131/1 
Číslo materiálu: 0388/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M… S… 
za účelem: parkování vozidel 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy veřejných prostranství a Plochy smíšené nezastavěného území. 
 
pronájem: bez 
 
vada:  vedení VN, ochranné pásmo vodního toku 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr. Doporučuje nájem. 
Stanovisko MV: Doporučuje pronájem. 
Jedná se o plochu veřejného prostranství. Žádaný pozemek se nachází na hranici s komunikací směrem na 
Drakov. Vzhledem k nutnosti tuto komunikaci opravit a možností, že by byl nutný zásah do zájmového po-
zemku. Mohlo by osobní vlastnictví pozemku způsobit problém. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Požadavek je možné řešit nájmem. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0326/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1131/1 o výměře cca 700 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 země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 84/5270/2020 ve výši 315 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1158/1,  částí pozemků 1164 a 1165/3 
Číslo materiálu: 0396/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  A… K… 
za účelem: 1158/1 jako zahrady a 1164 a 1165/3 jako přístup 
 
Podle ÚP se jedná: 
1158/1 - Plochy smíšené obytné rekreační. 
1164 – Plochy vodní a vodohospodářské 
1165/3 – Plochy smíšené nezastavěného území 
 
pronájem: bez 
 
vada: vedení VN 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek, návrh respektuje ust. § 20 odst. 3vyhlášky 501/2006 Sb.,  O obecných 
požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci. 
Stanovisko RM: Doporučuje vyhlásit záměr na pozemek parc. č. 1158/1. U částí pozemků parc. č. 1146 a 
1165/3 zřídit služebnost cesty a stezky. 
Stanovisko MV: Doporučuje vyhlásit záměr na parc. č. 1158/1. Souhlasí se zřízením služebnosti cesty a 
stezky. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru dle stanoviska MPO. 
Stanovisko MPO: Pozemek parc. č. 1158/1 je zastavitelný. V případě vyhlášení záměru doporučuje MPO 
neprodávat části 1146 a 1165/3, ale zřídit služebnost cesty a stezky. Stejně se postupovalo při prodeji sou-
sedního pozemku R…. 
 
 

Rozprava: 

p. Darmovzal: Budou mít společný přístup? 

Mgr. Fotopulos: Nebudou mít, vedlejší parcela má svou vlastní služebnost. Úplně stejně bude přistupováno u paní K... 
Každý bude mít svůj vlastní přístup. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0327/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

- pozemku parc. č. 1158/1 o výměře 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 94/5280/2020 ve výši 187.286 Kč bez DPH 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1164 o výměře cca 40 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 21 Kč/m2 

- části pozemku parc. č. 1165/3 o výměře cca 40 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 země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 104 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
Číslo materiálu: 0390/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  B… S… a P… S… 
za účelem: stavby 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (D… S…) 
 
vada:  vedení NN 
 
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0328/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
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části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 1700 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 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 83/5296/2020 ve výši 347 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 
Číslo materiálu: 0393/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I… B… a M… H… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: bez 
 
vada: signál RR 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje.  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Mám pocit, že tato parcela byla uvažována k přístupu na ty zadní pozemky. Nemyslím si, že ta parcela 
v tomto tvaru byla do té studie. Myslím, že to bylo jen k přístupu na ty pozemky.  

p. Darmovzal: Ten přístup je i zezadu.  

p. Dudík: Možné je to i ze spodu. 

Ing. Kudelová: Tam měla být suchá nádrž na konci lokality. Tím pádem by se to muselo objíždět přes tuto stavbu. Na 
konci cesty je přístup do polí, bude složité tam vymyslet slušný domek. Pokud se rozhodneme to prodat, tak bude 
potřeba zvážit, jaký domek tam povolit, aby to nepůsobilo nevhodně.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0329/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1464/8 o výměře 747 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 úze-
mí 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 86/5272/2020 ve výši 367.210 Kč bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ludmila Knápková, Ing. Petr Obrusník 
Nehlasoval:       
 

 

24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1684/17 
Číslo materiálu: 0398/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  KARETA s.r.o. 
za účelem: odkupu komunikace k Andělce 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
 
pronájem: bez 
 
vada: vodovod 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Doporučujeme. Jedná se o poslední pozemek města, na kterém stojí komunikace Karety.  
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0330/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1684/17 o výměře cca 565 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 
chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 87/5273/2020 ve výši 306 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1816/3 
Číslo materiálu: 0395/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Z… S… 
za účelem: stavby RD 
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Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: bez 
 
vada:  bez 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr na prodej. Doporučuje pozemek v celistvé ploše pro budoucí 
zástavbu. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: V průběhu léta došlo ke zmapování potencionálních lokalit pro výstavbu RD na pozem-
cích města. Tento materiál ještě není hotový a neprošel tedy ani politickým schválením. Nicméně tento po-
zemek se nachází v potencionálně zajímavém souboru pozemků vhodných pro výstavbu: 
 

Soubor pozemků parc. č. 987/3 o výměře 145 m2, parc. č. 987/2 o výměře 708 m2, parc. č. 989/1 o 
výměře 1517 m2, parc. č. 995 o výměře 127 m2, parc. č. 950 o výměře 1899 m2 a parc. č. 1816/3 o 
výměře 8776 m2, Zastavitelná plocha 4927 m2 (za předpokladu odstranění všech staveb v současné 
zahrádkářské kolonii). 
ÚP:  plochy bydlení v rodinných domech 
Sítě:  elektřina na hranici souboru pozemků 
   plyn na hranici souboru pozemků 
   voda na hranici souboru pozemků 
   cetin na hranici souboru pozemků 
   kanalizace na hranici souboru pozemků 
Pronájem: ano 
Ostatní: na 2/3 pozemku zahrádkářská kolonie (množství drobných staveb) 
Pozemek napojen na veřejnou komunikaci bez označení (místní III. třídy). 

 
Zastavitelná plocha byla vypočítána z celkové plochy souboru pozemků za pomoci koeficientu zastavitelnos-
ti, který je dán platným ÚP.  
 
Žádaná část pozemku se nenachází v zahrádkářské kolonii. 
 
Doporučujeme pozemky v takové lokalitě prodávat až po vypracování zastavovací studie. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Došli jsme k záměru, že bychom mohli tento záměr vyhlásit s tím, že než dojde k samotnému 
prodeji, necháme vypracovat studii architekty, abychom věděli, jak bude zajištěn přístup a jak budou děleny.  
Bc. Chalupa: Řešili jsme to, dám protinávrh vyhlásit záměr. Ve Vrbně jsou ty pozemky na rodinný dům velký 
problém.  Místním lidem bychom měli vytvářet podmínky a vycházet jim vstříc. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0331/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 1164 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno 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. 92/5278/2020 ve výši 457 Kč/m2 bez DPH 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO nechat zpracovat studii této lokality na ul. Kopečná 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1940/1, 1940/2, 1893/2, 1894/1 a 
1894/1 

Číslo materiálu: 0397/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  K… L… 
za účelem: chov ovcí a sad 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy neurbanizovaného území – trvalé travní porosty. 
 
pronájem: bez 
 
vada: věcné břemeno na 1894/1 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

p. Pechal: Naše pozemky sahají až k mostu ke Karlovicím? 
Mgr. Fotopulos: Ano je to historicky majetek obce. Nachází se tam vícero těchto pozemků. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0332/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1940/1 o výměře 37 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parc. č. 1940/2 o výměře 139 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parc. č. 1893/2 o výměře 374 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkce lesa 

- pozemku parc. č. 1894/1 o výměře 1583 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovi-
ce, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

- pozemku parc. č. 1894/12 o výměře 133 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovi-
ce, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 95/5281/2020 ve výši 51.800 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       



strana 28 

 

 

 

 

27. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
Číslo materiálu: 0386/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Opětovně se předkládá rozhodnutí o prodeji areálu DOMA, které je již neobsahuje výhradu zpětné koupě a 
smluvní pokutu. 
 
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 
 
V průběhu letošního roku se prověřovaly možnosti případné demolice stavebních objektů v areálu DOMA s 
využitím dotace. V tuto chvíli vzhledem k podmínkám dotačního titulu nestihneme žádost o dotaci do 
15.1.2021 podat a to především z důvodu nepřipravenosti projektu následného využití, viz. příloha Podmínky 
dotace na demolici budov. 
 
V případě nerealizace prodeje navrhujeme alternativní usnesení: 
 
rozhodlo 
o zrušení usnesení č. 0291/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020 kterým byl vyhlášen záměr na prodej areálu 
DOMA 
ukládá 
A/ 
MPO průběžně prověřovat možnosti dotačních titulů vhodných pro využití areálu DOMA 
B/ 
MPO zajistit demolici z vlastních zdrojů 
 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Existuje odhad, kolik nás demolice bude stát? 
Bc. Kopča: V tuto chvíli ne. 
p. Darmovzal: cca 1 mil. s tím, že by se pak nabídly pozemky k výstavbě rodinného domu. 
Pí Janků: Jiné využití nikoho nenapadá? 
Ing. Pešatová: Ne. 
p. Kamenský: Stav objektu se hodně zhoršil za poslední dva roky. Děravá střecha, prasklé zdi, schodiště. 
Oprava bude nákladnější než postavit to celé znova.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0333/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o zrušení usnesení č. 0291/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej areálu DOMA 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO zajistit demolici z vlastních zdrojů 

Hlasování  
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Přítomno 14, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta 
Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Mgr. Zdeněk Bártek, Hana Janků, Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

28. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 
Číslo materiálu: 0385/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. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ne 
 
Záměr byl vyhlášen usnesením č. 0289/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020 a byl vyvěšen na ÚD  
od 20.10. do 03.12.2020. 
 
Jedná se o pozemek u domu č.p. 178 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, který s tímto domem 
vytváří funkční celek. Z tohoto důvodu přišla žádost o odkup i od vlastníků výše popsaného  
domu. Doporučujeme prodej vlastníkům domu. Tento postup právní kancelář shledala jako bezproblémový. 
 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0334/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: 

M… B… 1/6 

A… B… 1/6 

J… Š…  1/6 

E… Č… 1/18 

J… M… 1/18 

J… P… 1/6 

K… Š… 1/18 

R… Š… 1/6 
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 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 70/5256/2020 ve výši 59.030 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 
Číslo materiálu: 0384/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 
 
Záměr byl vyhlášen usnesením č. 0287/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020 a byl vyvěšen na ÚD  
od 20.10. do 03.12.2020. 
 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0335/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

- 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 země-dělský 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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: MADR Moravia, s.r.o. (IČ: 02000504) 

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

Hlasování  
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Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

30. Prodej nemovitosti - pozemku 1401 
Číslo materiálu: 0382/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 
 
Záměr byl vyhlášen usnesením č. 0285/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020 a byl vyvěšen na ÚD  
od 20.10. do 03.12.2020. 
 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Budu hlasovat proti. Tento pozemek není určen pro rodinné domky. Je to přípustné, ale není 
to hlavní využití, které je stanovené v územím plánu. V centru historického náměstí. Neumím si to představit. 
Omlouvám se žadateli, ale budu hlasovat proti. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0336/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

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 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… P… 

forma realizace: kupní smlouva 

 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 14, pro 11, proti 1, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Jana Soudková 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se: Karel Drtil, Robert Sivulka 
Nehlasoval:       
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31. Prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 
Číslo materiálu: 0383/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 
 
Záměr byl vyhlášen usnesením č. 0286/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020 a byl vyvěšen na ÚD  
od 20.10. do 03.12.2020. 
 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0337/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

- 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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: KARETA, s.r.o. (IČ: 62360213) 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

32. Přehled podaných žádostí o dotaci 2018-2020 
Číslo materiálu: 0374/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
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Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0338/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s přehledem podaných žádostí o dotaci za období 2018 - 2020 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Multifunkční hřiště u Sokolovny 
Číslo materiálu: 0407/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

MMR ČR - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli 
DT 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
 
Příjem žádostí: 12.10.2020 - 21.12.2020 
Max. dotace: 5 mil. Kč 
Dotace je poskytována do výše 70% uznatelných nákladů.  
 
Předmětem žádosti o dotaci je obnova venkovního hřiště se stávajícím antukovým povrchem, které se na-
chází v areálu ZŠ. 
Realizací projektu vznikne multifunkční hřiště, které bude primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy. V 
rámci projektu budou provedeny terénní a stavební úpravy plochy hřiště - dojde k výměně povrchu hřiště za 
umělou trávu II. generace s křemičitým vsypem, k lajnování s barevným odlišením několika druhů sportů 
(volejbal, badminton, nohejbal). Na podélných stranách budou osazeny dvě řady laviček, druhá řada lavičky 
teenager se sezením na opěradle. V prostoru kolem hřiště budou osazeny odpadkové koše, hřiště bude 
oploceno vč. uzamykatelné branky. Zrenovován bude i stávající sklad sportovního nářadí (ve tvaru jehlanu), 
přičemž budou provedeny nátěry oken a dřevěného obkladu. V rámci nezpůsobilých 
výdajů budou pořízeny herní prvky (sítě) vč. montáže, pítko a 2 ks volejbalové empire pro rozhodčí. 
 
Přehled financování vč. DPH 

rozpočtové náklady 2 570 068 Kč 

celkové způsobilé výdaje 2 485 570 Kč 

dotace 70% 1 739 899 Kč 

nezpůsobilé výdaje      84 498 Kč 

vlastní zdroje    745 671 Kč (vč. nezpůsobilých 830 169 Kč) 

 
Základní škola předkládala žádost o dotaci v roce 2017 do Nadace ČEZ - Oranžové hřiště, kde neuspěla.  
Město pak v rámci dotace MMR - Podpora a rozvoj regionů neúspěšně žádalo v roce 2019 a následně i v 
únoru 2020 (v rámci tohoto dotačního titulu může o dotaci žádat pouze obec). Zdůvodněním pro vyřazení 
žádosti bylo nedoložení zřizovací listiny ZŠ, která však nebyla v podmínkách uvedena. V rámci této výzvy je 
již povinnost této přílohy doplněna a dotace je z původních 60% navýšena na 70%. 
 
Rmě doporučuje. 
 

Rozprava: 
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Pí Soudková: Jestli tady schvalujeme realizaci akce, tak by to mělo být v rozpočtu.  
Ing. Pešatová:  Do rozpočtu to ještě nedáváme. Dáme to tam až nám příjde zpráva o získání dotace.  
Mgr. Bártek: Pokud by žádost byla schválena, tak spoluúčast půjde se školou, máme na to odložené peníze. 
Nešlo by z rozpočtu města. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0339/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury s názvem 
"Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

realizaci akce "Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

34. Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského 
Číslo materiálu: 0375/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

MMR ČR - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli 
DT 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací 
 
Příjem žádostí: 12.10.2020 - 21.12.2020 
Max. dotace: 10 mil. Kč 
Dotace je poskytována do výše 70% uznatelných nákladů.  
 
V rámci výše uvedeného programu navrhujeme žádat o dotaci na obnovu místních komunikací ul. Komen-
ského a ul. Myslivecká. 
 
Ul. Komenského - špatný stav komunikace, v příštím roce je na ul. Komenského naplánována oprava teplo-
vodu, bylo by tedy vhodné tyto práce zfázovat, zároveň bude prověřen stav kanalizačního a vodovodního 
potrubí ve vozovce. 
 
Ul. Myslivecká - špatný stav komunikace, na obnovu MK navážeme úpravou přístupových chodníků k byto-
vým domům, dořeší se přechody pro chodce vč. značení, zároveň bude prověřen stav kanalizačního a vodo-
vodního potrubí ve vozovce. 
 
Navržená technologie je stejná, jako tomu bylo u obnovy MK Husova - recyklace asfaltových povrchů za 
studena s cementem a asf. pojivem, nový asfaltový kryt ACO 11 v tl. 60 mm (70 mm), bez obrub, se zpevně-
nými krajnicemi. 
 
Předpokládaný rozpočet bude doplněn. 
 
Rmě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0340/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací i s názvem 
"Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

realizaci akce "Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Participativní rozpočet 
Číslo materiálu: 0414/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Participativní rozpočet - o co se jedná.  
Zastupitelstvo uvolní z rozpočtu města finanční částku, občané přijdou s nápady, o kterých diskutují se sou-
sedy, se samosprávou a ty pak předloží elektronicky nebo písemně dle stanovené metodiky na Městský 
úřad. Návrhy se dopracují společně se samosprávou a poté probíhá představení projektů a hlasování. Vy-
brané návrhy se zrealizují.  
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Navrhuji tuto metodiku zrušit a neschválit, v rámci rozpočtu bych tyto peníze chtěla dát do 
rezervy, čeká nás nelehké období, když to dobře vysvětlíme, tak i občané pochopí a jejich návrhy mohou  být 
realizovány v pozdější době. Navrhuji neschválit a peníze přesunout do rezervy. 
p. Pechal: Připojuji se k Janě, prodiskutovali jsme to na pracovním zastupitelstvu, toto by bylo k věci, než 
dávat plané naděje.  
Pí Knápková: Hlasování bylo v řádu sto lidí, nebyl zájem místních. Minimálně na rok bych to pozastavila. 
Ing. Müllerová: Přišly čtyři návrhy, 50,60 hlasování 
Pí Janků: Souhlasím s návrhy paní Soudkové. Jestli stačí neschválit tu metodiku? 
Bc. Kopča: Ještě můžeme úplně stáhnout z jednání. 
Pí Soudková: Stáhněme to z jednání.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

návrh Metodiky na rok 2021 pro participativní rozpočet Města Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

36. Zápis z jednání finančního výboru 8/2018-2022 
Číslo materiálu: 0419/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
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Finanční odbor předkládá zastupitelstvu k seznámení zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.9.2020. 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Nemám výhradu, ale dotaz, byl tam návrh analýza úseku pohřebnictví. Analýza by provedena 
mohla být. 
 
 
Odešel p. Dudík.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0341/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání finančního výboru č.8/2018-2022 ze dne 3.9.2020 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

zpracovat analýzu pohřebnictví 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, 
Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Josef Dudík 
 

 

37. Návrh OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Číslo materiálu: 0415/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Aktualizace vyhlášky v oblasti přepočtu nákladů za minulé období. Výše poplatku se nemění. 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Doporučila bych navýšení na 630,- Kč. Je tady tabulka srovnání 2019 a 2020, museli jsme 
navýšit frekvenci svozu odpadu. Během týdne jsou přeplněné. Ing. Pešatová uvádí srovnání.  
Pan Dudík přišel zpět. 
Pí Janků: Myslím si, že pokud navýšíme, tak navrhuji přepracovat celou vyhlášku, vychází z roku 2019.  
Ing. Pešatová: Ta je ze zákona daná, to neovlivníme. 
Ing. Řezníčková: Posíláme ji ke schválení a je aktuální.  
p. Pechal: Navýšení 80 Kč, je jen 6,70 Kč měsíčně. Rostou platy, rostou důchody, a pokud my to nezvýšíme, 
tak se dostaneme do takových problémů, že za pár let už to nedokážeme srovnat. Chápu to sociální prostře-
dí, že ten korona virus nás trochu brzdí, ale myslím si, že pokud v těch odpadech zamrzneme, tak se z toho 
už pak další zastupitelstvo nevymotá. 
Pí Marková: Mně to nevadí. U těch kontejnerů je to katastrofa, musím volat na TS. Za dva dny je to plné, oni 
tam rvou i ten papír.  
Ing. Müllerová: Jako předsedkyně Dozorčí rady TS bych chtěla informovat, že se odpad sváží do Horního 
Benešova, byly ušetřeny nemalé prostředky, protože to dělají trochu jinak než dříve. Takže i tam se snaží, 
aby byly ty prostředky ušetřeny.  
Pí Soudková: Důchody se zvedají, ale mně mateřskou nezvednou. Čísla jsou jasná, ale v dalších materiá-
lech vidíme, FO a PO bylo provedeno 14 kontrol, nebylo nic zjištěno. Opravdu nemáme nikde nějaké rezer-
vy, do kterých je třeba ještě sáhnout a ten výběr peněz od podnikatelů zlepšit? Zvyšujeme a budeme zvyšo-
vat i nadále, začněme se zabývat tím, jak snížit ceny v tříděném odpadu. Snažme se být i trochu spravedliví, 
dobře, zvyšme, ale uložme radě, ať se zabývá bonifikací v odpadovém hospodářství. Nebo bonifikujme ty, 
kteří udělají méně odpadu. Zkusme se nad tím zamyslet. Jiná města ty bonifikace dávají. Ze strany města by 
měla být nějaká snaha. Nebo napsat něco do Zpravodaje. 
Ing. Pešatová: My třídíme dobře, měli jsme tu i zástupce EKO KOMU a říkal, že u nás toto není potřeba.  
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Ing. Kudelová: V komisi životního prostředí se tím zabýváme velmi podrobně, díváme se i jinde a chtěla bych 
potvrdit, že ve Vrbně se třídí velmi dobře v porovnání s jinými. Metoda bonifikace je velmi obtížná, protože u 
nás je velké množství domácností v panelových domech. V panelových domech není odpovědnost za jednu 
domácnost. Něco jiného je to u RD. Souhlasila bych s tím, aby RM přijala nějaké opatření a uložila TS, aby 
vhodnými formami podpořili nějakou propagaci dobrého třídění odpadů. Vzniká mnoho zbytečného odpadu 
ve výrobcích, které kupujeme. Dát k Vánocům nějaký kalendář s informacemi atd. Druhá věc jestli nevyužít 
některý z programů a vyhlásit nějaké soutěže za dobré třídění.  
Ing. Pešatová: Jak jsme měli zápis z komise ŽP, tak jsme uložili, aby se zajistily letáky na třídění odpadu, 
tam už ten úkol běží.  
Pí Knápková: Spočítala bych si pronájem zaplacení klasických popelnic a kontejnerů, závěr je dražší, že na 
tříděný odpad je to dražší. Propagace je sice hezká, ale skutek utek.  
Pí Marková: Já to vidím nejlíp u nás, jdou se třemi taškami a všechny vyhodí do jednoho kontejneru. Ze za-
hrádek nám tam přijedou autem a naházejí to tam, hlavně to dělají podnikatelé.  
Pí Soudková: Chtěla bych požádat o zintenzivnění kontroly podnikatelské sféry. Je možnost odněkud vzít 
seznam osob podnikajících ve Vrbně, zajdu na TS kdo má zaplaceno.  
Ing. Pešatová: TS nám tyto informace nemohou poskytovat. Nemají povinnost zapojit se do systému města. 
Můžou si pozvat SMOLO, nebo zavolat si TS z Bruntálu. Musí předložit našemu odboru, jakým způsobem 
likvidují odpad.  
p. Darmovzal: Měli by se kontrolovat i malí živnostníci. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0342/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů s tím, že poplatek za komunální odpad stanovuje ve výši 630 Kč za osobu na rok 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 1, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti: Jana Soudková 
Zdržel se: Mgr. Zdeněk Bártek 
Nehlasoval:       
 

 

38. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0416/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2020 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociální fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0343/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu Bc. N… Ch… ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného 
domu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa 
Nehlasoval:       
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39. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0417/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2020 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociální fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0344/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p. V… T… ve výši 30 000 Kč na vyvložkování topného tělesa na rodinném 
domě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa 
Nehlasoval:       
 

 

40. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0418/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2020 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociální fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0345/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu panu P… J… ve výši 30 000 Kč na vybavení kuchyně v bytě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa 
Nehlasoval:       
 

 

41. Žádost o poskytnutí finanční výpomoci - KIV Vrbno pod Pradědem p.o. 
Číslo materiálu: 0428/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
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Organizace si zažádala o dotaci z Programu rozvoje venkova předkládaného přes MAS Hrubý Jeseník, opat-
ření 19.2.1 na vybavení organizace. Konkrétně se jedná o osvětlovací techniku, ozvučení, rolety na zatem-
nění sálu, projektor, zabudované plátno, do knihovny chtějí z projektu pořídit bibliobox a odvlhčovač vzdu-
chu. Celkové náklady 347 875 Kč,max. možné 350 000 Kč, výše dotace 278 300 Kč, vlastní náklady 69 575. 
Doba realizace od 1.11.2020 do 30.4.2021. 
Organizace žádá o návratnou finanční výpomoc na pokrytí dotace, která bude financována ex post. 
Finanční odbor souhlasí s poskytnutím výpomoci, v rozpočtu je s částkou počítáno 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0346/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné  finanční  výpomoci v lednu roku 2021 ve výši 275 000 Kč žadateli Kulturní, informační a vzdě-
lávací centrum Vrbno, p.o. na předfinancování projektu " Vybavení KIV Vrbno" 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

42. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021 - Help In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 

Číslo materiálu: 0426/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Obecně prospěšná společnost poskytuje v našem městě sociální služby již mnoho let a město na její 
činnost přispívá pravidelně. Vyjádření vedoucí odboru vnitřních věcí: souhlasí s poskytnutím dotace v 
výši 550.000 Kč. 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Měli jsme jednání s Mgr. Hančilovou, kdyby byl nárůst žadatelů o tuto službu, tak by dali žá-
dost a projednalo by se navýšení.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0347/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021  - Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 
792 01,ve výši 550 000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 



strana 40 

 

 

43. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková 
organizace-sportovní aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 

Číslo materiálu: 0435/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 132 935 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

p. Pechal: Měli jsme setkání v květnu s panem starostou. Bylo domluveno zhodnocení roku 2020. Za TJ 
Sokol bychom měli vracet 140 tis. Opravdu s tím pracujeme.  
Mgr. Bártek: Taky budeme vracet. 
Pí Knápková: Budou se nějak vracet peníze ze Střechy, když se nekonaly akce? 
Ing. Řezníčková: Byl pokrácen rozpočet o 1 milion Kč za rok 2020. Nedostali tu částku. 
Pí Knápková: Jaký byl celkový příspěvek na provoz té Střeše? 
Ing. Řezníčková: 8,2 mil.  
Ing. Müllerová: Nemáme žádné příjmy, investujeme do knihovny a do íčka. Opravujeme. 
Ing. Pešatová: Íčko jsme převzali ve špatném stavu, tak se muselo opravit. 
Pí Knápková: Provoz íčka kolik nás stojí ročně, já bych si to vyžádala jestli mohu.  
Ing. Müllerová zpracovat a předložit jaké jsou náklady na provoz íčka. 
p. Sivulka: Kdy se rozjelo íčko? 
Ing. Müllerová: Od 1.6.2020. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0348/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ŠSK ZŠ Vrbno pod Pradědem ve výši 132 935 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s ŠSK ZŠ  Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

44. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s., Krejčího 440, 
793 26 Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0436/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 1 016 084 Kč. Sportovní komise dle 
schváleného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost 
byla podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, 
ve znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0349/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1 016 084 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

45. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., Husova 
538, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0437/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 380 609 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0350/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SK Vrbno pod Pradědem ve výši 380 609 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

46. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 

Číslo materiálu: 0438/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 199 695 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
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znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0351/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 199 695 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s ACS Drak Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

47. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 660, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0439/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

 Klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 129 853 Kč. Sportovní komise dle schváleného 
postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla podána 
řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění poz-
dějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na podporu 
sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0352/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SDH Vrbno pod Pradědem ve výši 129 853 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

48. Žádost o poskytnutí individuální dotace Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, Mnichov 
174, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0440/ZM/2020 
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Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Horolezecký oddíl požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 19 515 Kč. Sportovní komise dle 
schváleného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost 
byla podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, 
ve znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0353/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Horolezeckému oddílu Vrbno pod Pradědem ve výši 19 515 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Horolezeckým oddílem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

49. Žádost o poskytnutí individuální dotace Český rybářský svaz, MO Vrbno pod Pradědem, 
Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0441/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rybářský svaz požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 71 309 Kč. Sportovní komise dle schvále-
ného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2021 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0354/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Rybářskému svazu ve výši 71 309 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Rybářským svazem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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50. Výsledky hospodaření města Vrbna pod Pradědem 1-10/2020 
Číslo materiálu: 0420/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Příjmy        187 353 480,39    Kč 
Výdaje    -  192 120 040,04    Kč 
 
Saldo            -  4 766 559,65 Kč  
 
 
Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.10.2020 
 
KB                                               25 300 094,19  Kč 
ČS                                               19 407 960,08  Kč 
ČNB                                              2 254 281,99  Kč 
 
Úvěry                                         - 11 291 986,90  Kč 
 
Volné fin. prostředky                 35 670 349,36 Kč 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0355/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s výsledky hospodaření 1-10/2020 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

51. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Číslo materiálu: 0421/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou situaci rozpočtu. 
Na straně příjmů se navyšuje rozpočet o  
48 000 Kč - dotace podpora hospodaření v lesích 
727279 Kč - dotace kompenzace Covid 19 v DPS Mnichov 
50 000 Kč - dar hasiči ochranné obleky 
15 788 Kč - dotace na výkon sociální práce 
109 808,32 Kč - dotace MZČR - ohodnocení zdr. pracovníků DPS Mnichov 
100 000 Kč - dotace hasiči - akceschopnost jednotky 
3 437 707 Kč - dotace MMR - oprava místní komunikace Husova 
17 000 Kč - poplatky ze psů 
85 000 Kč - popaltky z pobytu 
60 000 Kč - poplatky za využívání veř. prostranství 
70 000 Kč - daň z hazardních her 
80 000 Kč - přijaté transfery 
100 740 Kč - dotace MSK - obnova výsadby lesních porostů 
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zároveň se příjmová strana snižuje o  
1 017 445,28 Kč - jedná se o rozdíl k dotaci na revitalizaci Husova 
 
 
Na straně výdajů se rozpočet navyšuje o 
727 279 Kč - dotace Covid DPS Mnichov 
109 808,32 Kč - dotace MZČR - ohodnocení zdr. pracovníků DPS Mnichov 
48 000 Kč - podpora hospodaření v lesích 
15 788 Kč - výkon sociální práce 
50 000 Kč - hasiči ochranné obleky 
100 000 Kč - hasiči akceschopnost 
3 437 707 Kč - TZ Husova 
220 000 Kč - vratka dotace soc. začleňování 
150 000 Kč - navýšení polatky na separovaný odpad 
100 740 Kč - obnova lesních porostů 
  
zároveň se výdajová strana snižuje o 
220 000 Kč - vratka dotace na soc. začleňopvání 
885 445,28 Kč - rozpuštění fin. rezervy - nižší dotace Husova   
  
 
 
 
Celkový schodek letošního rozpočtu, pokud dojde k jeho naplnění, se tak nemění. Zůstatek na ban-
kovních účtech města ke konci měsíce října byl  47mil. Kč. Při naplnění očekávaného schodku v letošním 
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. 
 
    
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0356/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 4/2020 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

52. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
Číslo materiálu: 0423/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

je obsažena v podrobném komentáři k návrhu rozpočtu 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Příjmy z odpadů navýšení bude také v rozpočtovém opatření č. 1. Paní Matuškové velká po-
chvala. 
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Ing. Kudelová: Myslím si, že nevíme, co bude a lepší to nebude. Měli bychom se na to ještě podívat a stáh-
nout nějaké peníze z položek, kde se obávám, že ta efektivita vynaložených peněz nebude prioritní. Je to o 
tom, jestli to vynakládáme efektivně, jaký je výsledek a jestli je přiměřený. Každý výdaj by se měl sledovat. 
Jako minule jsem nehlasovala pro rozpočet a taky jsem jmenovala příspěvek na Střechu, akceptuji to, že se 
rekonstruovala ičko letošní příspěvek opět 8,5 mil, myslím si, že do toho nevidíme, kolik jde na mzdy. Myslím 
si, že je potřeba snížit náklady na PR. Nejsem si jistá, že se zde dá zhodnotit přínos pro město.  I když roz-
počet schválíme, tak by bylo potřeba některé věci přehodnotit. I priority investičních akcí. Nevidím jako důle-
žité vydávat peníze na projekt kulturní dům. 
Ing. Řezníčková: Hodně jsme v tom rozpočtu škrtali.  
Ing. Pešatová: Zase se tomu budeme v březnu věnovat, uvidíme, jaké budou příjmy.  
Ing. Řezníčková: Je to pro nás velká neznámá, berte ten rozpočet jako živý, uvidíme, kam to bude směřovat. 
Ing. Müllerová: U Střechy nám přibylo info centrum, přešla k nám paní Kiedroňová, jsou tam i slavnosti, které 
se tam dřív nepromítaly.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0357/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet Města Vrbna pod Pradědem na rok 2021 dle předloženého návrhu 

rozpočet sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem na rok 2021 dle předloženého návrhu 

střednědobý výhled rozpočtu Města Vrbna pod Pradědem na rok 2022-2024 dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ing. Petr Obrusník, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

53. Rozpočet Sdružení obcí  Vrbenska na rok 2021 
Číslo materiálu: 0424/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

bez 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0358/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

54. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2020 
Číslo materiálu: 0422/ZM/2020 
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Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Vzhledem k nejasným termínům proplácení dotací je vhodné, aby rada byla zmocněna k provedení roz-
počtového opatření v takovém rozsahu, aby mohla operativně provést aktuální úpravy rozpočtu. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0359/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zmocňuje  

radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2020 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

55. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2021 
Číslo materiálu: 0425/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Stejně jako v minulých letech navrhuji vyhlásit programy na poskytování dotací ve dvou oblastech - 
podpora činnosti spolků (částka 150.000 Kč) a pořádání kulturních a společenských akcí (částka 
350.000 Kč). Vyhlášením programů budou stanoveny všem žadatelům stejné podmínky pro poskytnutí 
dotace. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0360/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vyhlašu je  

dotační programy I. a II. na rok 2021 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společenských  akcí 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

56. Aktualizace stanov Sdružení obcí Bruntálsko k 1.1.2021 
Číslo materiálu: 0427/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
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DSO Bruntálsko předložilo návrh změn stanov a souladu se změnami v legislativě, zejména nové ustanovení 
§ 50 odst.3 zákona o obcích, ale také potřeb změn v rámci fungování svazku a nápravy nebo zrušení textů, 
které byly v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Přílohou návrhu změn stanov je příloha „Přehled změn v rámci aktualizace stanov svazku Bruntálsko k 1. 1. 
2021“ 
 
Od 1. července 2017 zákon o obcích obsahuje ve vztahu k dobrovolným svazkům obcí  nové ustanovení § 
50 odst. 3, které zní: „Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců 
všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změ-
ny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.“ Až doposud platilo, že změnu stanov 
musely schválit všechny členské obce (dle pravidla § 160 odst. 1 správního řádu). Toto pravidlo se tedy 
v případě, že DSO využije daného ustanovení a zakotví ho do stanov, mění. Postačí pak schválení změny 
stanoveným kvórem hlasů členských obcí (minimálně však 2/3). 
Změnu stanov je však stále třeba projednat na jednotlivých zastupitelstvech dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
o obcích. Zastupitelstvo pověří zástupce obce k hlasování o změně stanov určitým způsobem. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Tady bych dala změnu, že pověřuje místostarostku Ing. Pešatovou. 
Ing. Kudelová: Jaké je rozdělení zisku ztráty svazků, jak je to tam napsané? Nemělo by to být naopak, přijde 
mi to takové nesmyslné.  
Ing. Pešatová: Bylo to prokonzultováno s právníky.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0361/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s materiálem týkajícím se změny stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem Nám. Míru 60/11, 792 01 
Bruntál, IČO:  

04690290 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

změnu stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem nám Míru 60/11, 792 01 Bruntál, IČO: 04690290, dle 
přílohy tohoto materiálu 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem pověřuje  

místostarostku města Vrbna pod Pradědem Ing. Ivetu Pešatovou k hlasování o změně stanov na členské schůzi  
dobrovolného svazku obcí Bruntálsko v souladu s projevenou vůlí zastupitelstva 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

57. Volba přísedících Okresního soudu v Bruntále 
Číslo materiálu: 0405/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Kandidáti J… D…, Ing. J… Š… a Bc. V… V…, byli navrženi v minulém zastupitelstvu, jako vhodní kandidáti 
za odstupující: Mgr. J… R…, V… Ch… a Ing. J… M…. 
 
Návrh nových kandidátů byl zaslán předsedkyni Okresního soudu v Bruntále, kdy přišlo vyjádření, že nemá 
námitek k navrhovaným osobám.  
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Kandidátka D… M…, plní funkci přísedící u Okresního soudu v Bruntále od minulého volebního období. Byla 
vyzvána, aby se vyjádřila, zda ve výkonu funkce chce i nadále pokračovat. Uvedla, že má zájem ve funkci 
přísedící pokračovat. Ke zhodnocení dosavadní činnosti výše jmenované ve funkci přísedících Okresního 
soudu v Bruntále bylo sděleno, že se jedná o aktivní a spolehlivou přísedící, z její strany nedochází k absen-
cím, na předvolaná jednání se dostavuje vždy řádně a včas a má zodpovědný přístup k projednávaným vě-
cem. Současně také nelze opomenout skutečnost, že výkon této funkce především díky své časové nároč-
nosti zasahuje nejen do jejich pracovního, ale i do soukromého života. O to více si její činnosti vážíme. Z 
tohoto důvodu jsme byli požádáni, aby výše jmenovaná byla zvolena na další volební období. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0362/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

na základě požadavku předsedkyně OS v Bruntále níže uvedené kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v 
Bruntále: 

- J… D…, bytem Sadová 498, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Ing. J… Š…, bytem Nad Stadionem 472/1, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Bc. V… V…, bytem Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- D… M…, Palackého 329, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

uvedené kandidáty jako přísedící Okresního soudu v Bruntále pro následující volební období (2020 až 2024) 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

58. Volba přísedícího 
Číslo materiálu: 0429/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Pan V… Ch… již nechtěl pokračovat ve výkonu své funkce, proto za něj byl navržen a bude volen náhradník 
na dnešním zastupitelstvu. 
Avšak naskytla se situace, kdy je pan Ch… ustanoven jako přísedící u dvou trestních věcí, které byly vráce-
ny nadřízeným soudem k novému projednání a není možné, aby v těchto věcech byl vyměněn, musí tyto 
věci dokončit. Pan Ch… s tímto souhlasí, kdy po ukončení těchto věcí podá rezignaci na svou funkci. Proto 
je zapotřebí ještě jednou zvolit pana Ch… jako přísedícího. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0363/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí předsedkyně Okresního soudu v Bruntále o zajištění volby p. V… Ch… do funkce přísedícího u Okresního 
soudu v Bruntále 
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem navr huje  

pana V… Ch… jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

pana V… Ch… jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

59. Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 
Číslo materiálu: 0442/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Jedná se o návazný Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska na období 2020-2022.  
Materiál byl zpracován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agenturou pro sociální začleňování. V měsíci 
září a říjnu 2020 probíhalo připomínkování analytické části dokumentu  a poté návrhové části s doporuče-
nými opatřeními. 
 
Tento dokument je jakousi vizí pro následující období kdy v případě podávání žádostí o dotace z různých 
fondů na rozvoj aktivit ve městě je podmínkou obce mít zpracován strategický dokument. Navržené priority, 
cíle a daná opatření jsou definovány na základě  výstupů ze setkávání lokálního partnerství, které probíhalo 
v roce 2020, pro oblasti bydlení, rodiny a prevence kriminality, vycházejících z vymezených problémů  a 
příčin v jednotlivých oblastech sociálního začleňování, které jsou na Vrbensku aktuální. 
 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Poctivě jsem to přečetla a mám velký problém s tím materiálem. Všechny úkoly, které jsou 
stanovené a jsou podle strategických plánu, k plnění nejsou žádné konkrétní výstupy. Chápu, že třeba jména 
tam nelze uvádět. Problém je v tom, že většina věcí se nedodělala, nedokončila, ale zdá se mi, že tyto pro-
jekty stojí hodně peněz a práce. Ztrácím pochopení toho, čeho jsme tím dosáhli za ty roky. Když jsme to 
podávali v roce 2013, tak to byla jiná doba. Pole působnosti se zmenšuje a chybí mi vyhodnocení této velké 
aktivity, do které jsme se pustili tehdy v jiných podmínkách. Není mi to z této zprávy jasné. U většiny bodů je 
uvedeno, že se neprovádělo. Byla bych strašně ráda, aby se zpracovala nějaká zpráva, čeho se dosáhlo a 
kam peníze šly a jestli byly zúročeny. Není k tomu žádný zápis ani výstup, proč se setkávali a k čemu to 
bylo. Byla bych ráda, kdybychom mohli uložit úkol RM, aby dala zastupitelům informace, k čemu peníze byly 
a kolika lidem se v této záležitosti pomohlo. 
Pí Janků: Vím, k čemu směřuje dotaz, bylo to sepsáno agenturou.  
Ing. Pešatová: Doplníme to k tomu usnesení strategického plánu.  
Ing. Kudelová: Nechtěla bych to úplně do usnesení, ale chtěla bych, aby to byl úkol pro radu.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0364/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

radě města předložit zastupitelům informace k čemu byly použity finanční prostředky a kolika lidem se v této záleži-
tosti pomohlo 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

60. Místní plán inkluze Sdružení obcí Vrbenska pro období 2020-2023 
Číslo materiálu: 0443/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

MMR odbor pro sociální začleňování zpracoval Místní plán inkluze Sdružení obcí Vrbenska pro období 2020-
2023, kdy tento materiál musí být schválen zastupitelstvem obce. 
Vedení města Vrbno pod Pradědem podepsalo dohodu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
společně s dalšími obcemi Sdružení obcí Vrbenska. V roce 2017 zastupitelstvo schválilo Místní plán inkluze 
Vrbenska (MPI).  
MPI je klíčovým dokumentem pro spolupráci s ASZ a také pro možnost čerpání finančních zdrojů z výzev v 
rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). V rámci KPSVL jsou momentálně 
v lokalitě Vrbensko realizovány dva projekty: "Vím, kam mám jít", který realizuje SVČ Bruntál a "Otevřená 
škola Karlovice", jejímž realizátorem je ZŠ Karlovice. Jelikož je realizace těchto projektů vázána na MPI, je 
nezbytné provést revizi a schválit nový MPI tak, aby mohly projekty pokračovat. 
Ministerstvo pro místní rozvoj-odbor pro sociální začleňování (Agentura) připravila novou verzi MPI (původní 
má platnost do konce roku 2020), který by měl být schválen nejpozději do konce roku 2020 příslušným za-
stupitelstvem obce.  
V současné době jde o prodloužení platnosti MPI, jsou zde aktualizované pouze počty žáků, dětí apod., jinak 
se nic neměnilo. Vzhledem k tomu, že neproběhla schůzka lokálního partnerství, nebyly MMR ASZ zrevido-
vány staré údaje a nahrazeny údaji novými, samozřejmě bude opraveno. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0365/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Místní plán inkluze Sdružení obcí Vrbenska pro období 2020-2023 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

61. Zpráva o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob 
na území města Vrbna pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0433/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D. 
 

Na základě úkolu  č.j. UUKO 117/2020 ze dne 23.09.2020, vzešlého z jednání zastupitelstva města Vrbna 
pod Pradědem pod č. usnesení 0307/2020/ZM/11/2020, byla odborem výstavby a životního prostředí Měst-
ského úřadu Vrbno pod Pradědem vyhotovena Zpráva o provádění kontrol nakládání s odpady právnických 
a podnikajících fyzických osob na území města Vrbna pod Pradědem, uvedené v  příloze.  
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Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0366/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s obsahem zprávy o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob na území 
města Vrbna pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

62. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 
Číslo materiálu: 0434/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

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

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0367/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

63. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
Číslo materiálu: 0431/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0368/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

64. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0412/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Pí Marková: Nadzvedl mě článek ve zpravodaji, který píše pan Fitz. Píše silnější vysílač z Polska. Já si mys-
lím, že by se s tím mělo něco dělat. Dal se tady nějaký převaděč a televize šly. Ty společné antény, které 
udělal, stojí za … Jednou to jde a 10x to nejde. Zadalo se mu to, měl by to opravit.  
Bc. Kopča: Vyžádali jsme si od jiné firmy, aby nám dali posudek, zda to funguje, jak má a popřípadě by se 
vyměnila firma.  
Ing. Kudelová: Chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá s provozováním lyžařského vleku, jestli se situace změ-
nila.  
Ing. Pešatová: Situace se nezměnila, pan Němec nepřišel s protinávrhem, TS poslali návrh smlouvy, pan 
Němec se k tomu nevyjádřil.  
 
 

USNESENÍ  ČÍSLO       :  

 

 

65. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0413/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 12. jednání ve 18:48 hodin ukončil.  

 
 
  
 
 Ing. Iveta Pešatová  
 místostarostka města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana Soudková Hana Janků 
 ověřovatel ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 21.12.2020 a podepsán ……………………………………………. 
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