
 

 

 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 13. jednání dne 31.03.2021 
 
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, 
Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrus-
ník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 

Omluveni: Karel Drtil, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni: nikdo 

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

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. Zpráva o činnosti rady města 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Žádost o finanční podporu na dokončení aktivit projektu OPVVV s názvem "Vím, kam mám jít" 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 

6. Lokality pro výstavbu RD 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1207/1 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 136/1 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - 1013 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - částí pozemků 999, 1013 a 1012/1 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1220/4, 1221/1 a 1221/3 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 397/1 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1528 

15. Zrušení prodeje nemovitosti - pozemku 1008/2 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
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18. Prodej nemovitosti - pozemku 1158/1 

19. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 

20. Prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 

21. Prodej nemovitosti - části pozemku 1684/17 

22. Prodej nemovitostí - pozemků 1940/1, 1940/2, 1893/2, 1894/1 a 1894/2 

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

24. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 

25. Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace 

26. Žádost o dotaci "Stavební úpravy objektu knihovny" 

27. Akční plán strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem na období 2021 - 2022 

28. Rozpočtové opatření č.1/2021 

29. Zápis z jednání finančního výboru 9,10/2018-2022 

30. OZV 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

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

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

33. Žádost o přidělení dotace z programu II. - žadatel Spolek Přátelé Vrbenska 

34. Žádost o poskytnutí dotace  - žadatel Automotoklub Vrbno 

35. Finanční analýza střediska pohřebnictví za období 2018-2020 

36. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci projekt "Vybavení KIV" - žadatel KIV Vrbno pod Pradědem 

37. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  - žadatel KIV Vrbno pod Pradědem projekt " Vrbensko v pro-
měnách ročních období " 

38. Zpráva o hospodaření Informačního centra - KIV Vrbno pod Pradědem 

39. Strategický plán sociálního začleňování 

40. Schválení zápisů do kronik města 2014, 2015, 2016, 2017 

41. Pochůzková služba ve Vrbně pod Pradědem 

42. Dotazy - diskuse, Žádost o dotaci "Asistenční technologie - Domov pro seniory Vrbno" 

43. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0466/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0369/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 13. zasedání zastupitelstva města s doplněním 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0467/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 5 jednání rady městy, poslední dne 
17.03. 

 
Schválila 

- návrh Dohody o úplatě za služby poskytnuté pro svatební obřad mimo obřadní síň ve výši 1500,- 
Kč, mezi městem a snoubenci  

- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem 
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu knihovny 
- přijetí neúčelového finančního daru ve výši 55 712,- Kč pro Domov pro seniory 
- plán oprav MK na rok 2021 

 
Souhlasila 

- s poskytnutím věcného daru mezi Domovem pro seniory Vrbno, p.o. a firmou Perfect Distributi-
on, a.s. Prostějov na zdravotnický materiál 

- se zřízením bezplatného parkovacího stání pro držitele ZTP na ulici Nové doby 
 

 
 
Rozhodla 

- o uzavření Smlouvy o dílo mezi městem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI Vrbno, s.r.o. na realizaci 
služeb zimní údržba, na pěstební a těžební práce včetně odkupu dříví v lesích v majetku města, 
na realizaci služeb čištění místních komunikací, na sečení zatravněných ploch a údržba dřevin 

- o výpovědi z nájmu bytu č. 12 na ul. Husova 493 
- nepřipojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
- o uzavření smlouvy o koupi vřetenové sekačky mezi městem a Ing. Janem Metzlem 
- o přidělení dotace na podporu služby SDP společnosti OPEN House Bruntál ve výši 20 000,- Kč 
- o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč žadateli EUROTOPIA.CZ na poskytování sociální služby 

pro rodiny s dětmi z Vrbna 
- o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč Domovu pro osoby se zdravotním postižením 

Dolní Životice k zajištění provozu sociální služby 
- o přijetí finančního daru ve výši 10 000,- Kč od Ing. Petra Grosse   
- o uzavření smlouvy mezi Městem a pohřebním ústavem František Krejčí s.r.o. 
- o uzavření dodatku k příkazní smlouvě mezi městem a Petrem Volčíkem a dodatku ke Smlouvě 

o dílo mezi městem a KARETOU na akci „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice Zadní 
Ves“ 

- o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 mezi měs-
tem a SFDI 

- o zpětvzetí žaloby o vyklizení garáže na nám. Sv. Michala 508 
- o uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky „Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrb-

no – Mnichov“ s uchazečem Ing. Janem Hvoreckým 
- o uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi Městem  a Minister-

stvem financí 
 
 
Byla seznámena 
            -     se Zprávou o hospodaření v lesích v majetku města  Vrbna p/P. za rok 2020  
            -     s informací o počtu a způsobu vyřizování přijatých petic a stížností za rok 2020 
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            -     s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření za rok 2020                                                  
                  Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno    
                  Domova pro seniory 

-  s výsledky hospodaření za období 1 – 2/2021 
                                                                      
 
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, o přidělení bytu mimo schválený pořadník, schvalo-
vala podnájmy v městských bytech, rozhodovala o uzavření nájemních smluv za účelem užívání pozemků 
města. 
 
 
 
Rada města se sešla 1 x ve funkci valné hromady  společnosti  TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO  s.r.o. a 
1x ve funkci valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0370/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0468/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0371/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

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

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0364/ZM/12/2020 - radě města předložit zastupitelům informace k čemu byly použity finanční prostředky a kolika 
lidem se v této záležitosti pomohlo 

Zodp.: Rada města - splněno 
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0341/ZM/12/2020 - zpracovat analýzu pohřebnictví 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0319/ZM/12/2020 - MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování 
v nájmu 

Zodp.: Rada města - NT:23.6.2021 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Žádost o finanční podporu na dokončení aktivit projektu OPVVV s názvem "Vím, kam mám 
jít" 

Číslo materiálu: 0465/ZM/2021 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Projekt Střediska volného času Bruntál  "Vím, kam mám jít" byl zahájen 1.9.2019 a ukončen by měl být 
31.8.2022 v celkovém finančním objemu 20.181.283,37 Kč. Obsahem projektu jsou například zájmové 
kroužky, besedy s rodiči a dětmi, podíl na přípravě budoucího povolání, nabídka volnočasových aktivit, karié-
rové poradenství, doučování žáků, ale třeba i aktivity pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku apod.  
Ze strany jednoho z partnerů projektu došlo k  zneužití finančních prostředků na pokrytí jiného projektu. Tato 
věc již byla ze strany SVČ předána Policii ČR. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Já jsem ještě mluvil s místostarostou, s paní tajemnicí z Bruntálu a s panem starostou. Navrhuji tento bod 
ještě posunout a dneska jej neschvalovat tu částku, protože i Bruntál jako zřizovatel v tom nemá jasno. Zadali nějaké 
úkoly pí Frankové, zdali se dá krátit, zdali lze změnit ukazatele a čekají na vyjádření ministerstva. Požádal bych o odsu-
nutí tohoto bodu, protože nemáme dostatek relevantních informací a 700 tis. není málo. Buď to nechme na další za-
stupitelstvo, nebo pokud byste s tím souhlasili, byste delegovali radu na základě vašeho hlasování po internetu, ať se 
nemusíme scházet na mimořádném zastupitelstvu. Až budeme mít relevantní informace, dali bychom vám je, ať mů-
žeme rozhodnout, ať víme i jak se k tomu postaví Bruntál. Ten jeho přístup k tomu bude celkem zásadní. Zdali vůbec 
ten projekt poběží dál, nebo jak to dopadne.  

Ing. Kudelová: Znamená to, že ty 2,3,4 měsíce než se vše projedná a vyřídí, budou přerušeny ty aktivity, které v rámci 
té inkluze pro Vrbno v této části toho projektu, to středisko dělá?  

p. Kopínec: Nejsem v tuto chvíli Vám schopen odpovědět, protože to neví ani zřizovatel té příspěvkové organizace, 
neví to ani Bruntál, neví to sama paní ředitelka. Nějakým způsobem ty aktivity probíhají, ale měl jsem telefon ohledně 
průběhu těch aktivit, ani sám Bruntál si není jistý, jakým způsobem ten projekt momentálně probíhá. 

Pí Janků: Ten příspěvek ze strany našeho zastupitelstva se měl týkat jen té části té Ligy, tzn. to doučování a ostatní 
aktivity by měly být v souladu s projektem.  

p. Kopínec: Je to součástí jednoho projektu. Máme přispívat na to doučování. Vyvstaly otázky z Rady města v Bruntále 
a tam se jí ptali na možnosti, jestli se dá toto doučování nahradit jiným aspektem apod. Takže my máme dneska při-
spívat a relativně nevíme, na co. My ty informace dneska nemáme. Proto bych vás požádal o to, ať to mírně posune-
me, minimálně do toho Zastupitelstva města Bruntálu, což je cca za 14 dní a poté bychom rozhodli. Jestli bychom teda 
pověřili radu, ať nemusíme mimořádně svolávat zastupitelstvo, protože je nám jasné, že ty peníze budou  potřebovat, 
jestli ten projekt bude pokračovat dál s tím, že rada by byla delegována na základě vašeho souhlasu třeba emailem, ať 
nemusíme svolávat zastupitelstvo. Nebylo by to samozřejmě na rozhodnutí rady, ale na rozhodnutí všech 21 zastupite-
lů. 
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Mgr. Bártek: Doplnil bych, že teď paní ředitelce není ministerstvo schopné říct, jak to bude dál, musí si přes ten systém 
podat žádost o změnu a oni se k tou teprve vyjádří. Teď jí neřeknou, jestli to schválí nebo ne. Musí zadat tu změnu, 
musí mít případně vymyšleny jiné aktivity, ale jinak to bude podle mě trvat měsíc či dva, než se k tomu vůbec vyjádří.  

p. Kopínec: Já tomu rozumím, ale my v dnešní době vlastně nevíme, k čemu budou ty peníze určeny.  

Pí Kubíčková: Já si myslím, že ani tak nejde o to, že ona teď podá žádost přes systém, ale že v těchto případech se vět-
šinou jezdí osobně vyjednávat na ministerstvo, aby se předběžně zjistilo co, jak dál. V rámci těch dotací, když ten pro-
jekt běží, tak je opravdu těžké něco zastavit, protože to se muže nevyplatit. Nemůže zůstat stát a o to usiluje i Bruntál, 
aby se jelo na ministerstvo a jednalo se tam osobně. Je to běžná praxe, není třeba čekat na zprávu jako depeši.  

p. Kopínec: Můžeme tedy přečíst námi navržené usnesení, jestli s tím budete souhlasit?  

Ing. Pešatová: Takže jestli můžu přednést návrh usnesení: Zastupitelstvo města bylo seznámeno s žádostí ředitelky 
Střediska volného času Bruntál a Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finanční podpory v případě kladného 
stanoviska města Bruntálu, jestli bychom to takto mohli napsat do usnesení, nebo chcete už i v případě, že Bruntál se 
k tomu postaví záporně? Zaleží na Vás. Abychom tam dali tu podmínku, že když město Bruntál souhlasí tak Vrbno 
poskytne tyto finanční prostředky.  

Bc. Chalupa: Já bych to tam nedával. Pokud o tom můžeme teda hlasovat později třeba online.  

Ing. Pešatová: Dobře, ale potom musíte pověřit radu města, aby se nesvolávalo zastupitelstvo. Takže zastupitelstvo 
města pověřuje radu města udělením souhlasu s poskytnutím finančních prostředků na základě hlasování zastupitelů 
elektronickým způsobem.  

Pí Soudková: Zastupitelstvo může hlasovat elektronicky? 

Ing. Pešatová: Ne, zastupitelstvo pověřuje radu města, rada příjme usnesení, ale na základě vašeho vyjádření, ale ofici-
álně o tom bude rozhodovat rada, ale budeme mít vaše emaily, jestli s tím souhlasíte.  

Ing. Kudelová: Jenom mám pocit, že nemůže pověřit v rámci rozpočtu, to bude rozpočtová záležitost. 

Ing. Pešatová: To bychom dali do usnesení, že se musí provést rozpočtová změna, nebo jak to je paní Řezníčková na-
myšleno, kdyby zastupitelstvo schválilo? 

Ing. Řezníčková: Konzultovali jsme to i s naší daňovou poradkyní, tam je varianta, že ta finanční dotace by se poskyto-
vala formou neúčelového daru. My nemáme jinou možnost, protože v momentě, kdy my bychom to poskytli jako do-
taci, tak to středisko by nám tu dotaci muselo vyúčtovat. Takže tam musí být jedině ten neúčelový dar. Muselo by se 
to zavést do rozpočtu a použila by se na to část participativního rozpočtu, který jsme zrušili. Ty peníze jsou teď aloko-
vány do oprav bytů. Já bych raději počkala na nějaké to bližší stanovisko z toho Bruntálu a pak by se nachystala smlou-
va a udělalo by se to rozpočtové opatření.  

Pí Kubíčková: Tady je asi myšleno z vaší strany, kdy potřebujete to rozpočtové opatření udělat. My ho můžeme schválit 
v červnu, ale nemusí to být dobře pro vás. My to schválíme a v tu chvíli by se to mělo promítnout do rozpočtu, jako 
výdaj. Nevím, jestli je možné to udělat třeba až za dva měsíce, po rozhodnutí rady.  

Ing. Pešatová: My máme stejně v materiálech rozpočtové opatření, že bychom to k tomu přidali.  

Ing. Řezníčková: Takže já bych upravila rozpočtové opatření, ty peníze bychom na to nachystali. Pokud by se to neko-
nalo, tak bychom to přesunuli jinam.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0372/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s žádostí ředitelky Střediska volného času Bruntál Mgr. Jany Frankové o dofinancování aktivit projektu "Vím, kam 
mám jít" 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0481/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0373/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze dne 04.03.2021 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Lokality pro výstavbu RD 
Číslo materiálu: 0446/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Chtěl bych vás upozornit, že to jsou opravdu skicy, není to nic přesně daného, až by se tvořila zastavovací 
studie, samozřejmě by byly vyzvány jednotlivé výbory, zastupitelé a obyvatelé. To, že je tam teď 5 nebo 10 domečků je 
momentálně jedno, berte to jako parcelu, která je v územním plánu k zastavění, dojde tam 100% k nějakým změnám, 
je tam VN atd. To by se dořešilo, až se bude tvořit ta studie jako taková. Není to nic závazného. Měli jsme návštěvu 
dvou občanů z Mnichova, kde jsme jim to vysvětlovali. Určitě by se vyvolalo i jednání s místními.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0374/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s parcelizací a skicou lokalit pro výstavbu rodinných domů 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1207/1 
Číslo materiálu: 0447/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M.. K... a P... K... 
za účelem: zahrady 
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Podle ÚP se jedná o Plochy zemědělské 
 
pronájem: ne 
 
vada:  bez 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Respektujeme schválená pravidla města, proto nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Stanovisko MPO je v souladu s pravidly. 
Stanovisko MPO: Podle schválených pravidel jsou z prodeje vyloučeny pozemky určené územním plánem 
jako plochy zemědělské. Pozemek není propachtován za účelem zemědělského hospodaření. 
 
Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0375/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1207/1 o výměře 2044 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 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 136/1 
Číslo materiálu: 0448/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM J...M... a T...M... 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: Ano (J...M...) 
 
vada:  kanalizace 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
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Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0376/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 136/1 o výměře cca 350 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - 1013 
Číslo materiálu: 0449/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Na odkup pozemku parc. č. 1013 jsou následující dvě žádosti: 
1. 
žadatel:  SJM I... K...a D... K... 
za účelem: mobilní stavby pro rekreaci 
2. 
žadatel:  V... O... a M... L... 
za účelem: výstavby dvou samostatných rodinných domů k trvalému bydlení 
 
Podle platných pravidel budou zájemci o pozemek soutěžit (pozemek získá nejvyšší nabídka).  
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační 
 
pronájem: ano (B...) 
 
vada:  NN, drobná stavba ve vlastnictví třetí osoby 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Souhlas, ale za předpokladu rozdělení pozemku parc.č. 1013 na dvě samostatné par-
cely (vzhledem k tomu, že není uveden účel užívání již stojící stavby, ve vazbě na ust. § 21 odst. 4 vyhlášky 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů). 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Navrhujeme sloučení parcel č. 1013 a 1012/1, případ-
ně rozdělení takto sloučených parcel na dvě stejně velké parcely, které by byly k zastavění vhodnější. 
Stanovisko MPO: S využitím pozemku k zastavení, který je stavební prolukou, nemáme námitek. Na část 
pozemku parc. č. 1013 byla přijata i druhá žádost (viz. žádost od SJM M... H... a K... H...). Usnesení je navr-
ženo na případný prodej celého pozemku. Pokud ZM upředností prodej celého pozemku, tak je nutné nevy-
hlásit záměr na část stejného pozemku (viz. žádost od SJM M... H... a K... H...). 
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Ve druhé žádosti je zájem také o pozemek parc. č. 1012/1. Tato žádost přišla po úzávěrce termínu pro po-
dání žádostí do březnového zastupitelstva. Z tohoto důvodu bude zpracována a předložena v červnovém 
termínu ZM. 
 
Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Dávám protinávrh nevyhlásit záměr na prodej pozemku a dát to všechno dohromady v červnu. 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0377/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1013 o výměře 490 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 

minimální cena stanovena znaleckým posudkem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let v případě nerealizace stavby 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - částí pozemků 999, 1013 a 1012/1 
Číslo materiálu: 0450/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M... H... a K... H... 
za účelem: technické a příjezdové komunikace k obsluze vrtu a septiku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační (1013 a 1012/1) a Plochy zemědělské (999). 
 
pronájem: ano B... 1013 a 1012/1 
         V... 999 
 
vada:  NN 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Respektujeme schválená pravidla města, nedoporučujeme vyhlásit záměr. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásti záměr. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Navrhujeme řešení dle předcházejícího bodu 3. 
Stanovisko MPO: Pozemky parc. č. 1013 a 1012/1 tvoří stavební proluku, proto doporučujeme jejich ucho-
vání pro výstavbu RD. Na pozemek parc. č. 1013 byla přijata i druhá žádost (viz. žádost od SJM I...K... a D... 
K...) a třetí žádost (V...O... a M.. L..). Pozemek parc. č. 999 je propachtován jako zemědělský pozemek. Pod-
le platných pravidel jsou zemědělské pozemky vyloučeny z prodeje. Přístup si mohou zajistit po vlastních 
pozemcích. 
Usnesení je navrženo na případný prodej části pozemku. Pokud ZM upředností prodej části pozemku, tak je 
nutné nevyhlásit záměr na prodej celého pozemku (viz. žádosti: od SJM MH a KH a VO a ML). 
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Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0378/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

- části pozemku parc. č. 999 o výměře cca 72 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 

- části pozemku parc. č. 1013 o výměře cca 185 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 

- části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře cca 125 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 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1220/4, 1221/1 a 1221/3 
Číslo materiálu: 0451/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  B... S... 
za účelem: bez uvedení 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské 
 
pronájem: bez 
 
vada: bez 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Souhlas se stanoviskem MPO, nedoporučujeme vyhlásit záměr. 
Stanovisko RM: Doporučuje vyhlášení záměru na parc. č. 1220/4 a 1221/1. Nedoporučuje vyhlášení zámě-
ru na parc. č. 1221/3. 
Stanovisko MV: Doporučuje vyhlášení záměru na parc. č. 1220/4 a 1221/1. Nedoporučuje vyhlášení zámě-
ru na parc. č. 1221/3. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Souhlasíme se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Pozemek parc. č. 1221/3 slouží jako přístup 
k pozemku parc. č. 1221/4 ve vlastnictví jiné osoby. Pozemky parc. č. 1221/1 a 12204 patří do následující 
ucelené zastavitelné plochy: 
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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 
ochranným pásmem vodního toku (cca 1000 m2) činí cca 1629 m2. 
ÚP:  plochy smíšené obytné venkovské 
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 ponechat tuto plochu jako rezervu pro případnou organizovanou výstavbu. 
 
Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0379/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1220/4 o výměře 1042 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

- 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 

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

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1221/3 o výměře 124 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 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 16, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti: Jakub Mikláš 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
Číslo materiálu: 0452/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M... K... a P... V... 
za účelem: ucelení zahrady přináležící k RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační 
 
pronájem: ne 
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vada:  NN, VN 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Z důvodu neseznámení se s návrhem zastavovací studie, nedoporučuje vyhlásit záměr a 
počkat na její schválení ZM. Poté znovu zařadit žádost do procesu posouzení o vyhlášení záměru na prodej. 
Stanovisko KV: Bez znalosti zastavovací studie nelze záměr posoudit. Tvar pozemku žadatele a konfigura-
ce terénu však naznačuje, že v daném místě není prostor pro novou komunikaci příliš reálný. 
Stanovisko MPO: Doporučujeme záměr nevyhlásit. Pro tuto lokalitu je již zpracován návrh zastavovací stu-
die. Prodejem části pozemku se sníží počet navrhovaných parcel o jednu, kvůli zachování místa pro navrho-
vanou novou komunikaci, která by zajistila přístup k novým stavebním parcelám. Návrh zastavovací studie 
naleznete v příloze. 
 
Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0380/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 354 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 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
Číslo materiálu: 0453/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

O pozemek mají zájem následující žadatelé: 
1. 
žadatel:  V... S... 
za účelem: stavby RD 
 
2. 
žadatel:  M... K... a L...S... 
za účelem: výstavby RD 
 
Podle platných pravidel budou zájemci o pozemek soutěžit (pozemek získá nejvyšší nabídka).  
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
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vada: ochranné pásmo vodního toku 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0381/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 397/1 o výměře cca 3169 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 

pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, minimální cena stanovena znaleckým posudkem 

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

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1528 
Číslo materiálu: 0454/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M... K... a J... K... 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (M..., S...) 
 
vada: signál RR 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: S ohledem na blízké umístění smuteční síně a hřbitova, je zapotřebí respektovat jeho 
ochranné pásmo (min.  100 m). Je nutné zohlednit vliv stavby na okolí. Nedoporučujeme vyhlásit záměr. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Výstavbu RD v blízkosti smuteční síně a hřbitova ne-
považujeme za vhodnou. Hřbitov má ochranné pásmo 100 metrů, kde stavební úřad nemusí povolit stavbu. 
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Navrhujeme do budoucna změnu územního plánu, kterou by tento pozemek byl vyňat ze zastavitelného 
území. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
Znalecké ocenění pozemku je objednáno. Po doručení posudku bude cena doplněna. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Stanovisko rady města k tomuto bodu je doporučující, ale my jsme neměli stanovisko ani odboru vý-
stavby, ani komise výstavby, tím pádem, bych chtěla navrhnout, aby došlo zde k nevyhlášení záměru, protože se jedná 
o lokalitu, kde by výstavba rodinného domu nesplňovala ochranné pásmo, které musí být od hřbitovní zdi více, jak 100 
m. Dala bych tedy protinávrh, že zastupitelstvo  rozhodlo nevyhlásit záměr.  

p. Darmovzal: Kdyby se ten pozemek neprodával celý a jen se zmenšil, tak kdyby se to zúžilo, tak by to mohlo splňovat 
tu vzdálenost. 

p. Kopínec: Od hřbitovní zdi na kraj toho pozemku je to cca 40 m, takže si myslím, že ani tak by to nevyšlo.  

Ing. Pešatová: Myslím si, že ta lokalita není vůbec vhodná k výstavbě rodinného domu.  

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0382/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1528 o výměře cca 1825 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 

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

Hlasování  
Přítomno 17, pro 16, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti: Dušan Pechal 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Zrušení prodeje nemovitosti - pozemku 1008/2 
Číslo materiálu: 0455/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dne 16.2.2021 bylo doručeno stanovisko vlastníků domu č.p. 178 o nezájmu o odkoupení pozemku parc. č. 
1008/2 z důvodu prodeje výše uvedeného domu. O odkoupení pozemku 1008/2 požádá nový vlastník domu 
č.p. 178. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0383/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se stanoviskem spoluvlastníků domu č.p. 178 
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0334/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 o prodeji pozemku parc. č. 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

usnesení č. 0289/ZM/12/2020 ze dne 23.9.2020 o vyhlášení záměru prodej pozemku parc. č. 1008/2 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 
Číslo materiálu: 0456/ZM/2021 
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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0324/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020. Záměr by 
zveřejněn na ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0384/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H... R... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 81/5267/2020 ve výši 29.670 Kč 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
Číslo materiálu: 0457/ZM/2021 
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...) 
 
vada:  vodovod 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0323/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0385/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM O... K... a R... K... 

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 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Prodej nemovitosti - pozemku 1158/1 
Číslo materiálu: 0458/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  A... K... 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 



strana 18 

 

 

 
pronájem: bez 
 
vada: vedení VN 
 
RM pod číslem usnesení 1404/RM/39/2021 ze dne rozhodla o zřízení služebnosti cesty a stezky k částem 

pozemků prac. č. 1164 a 1165/3. 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0327/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
V průběhu zveřejnění záměru na ÚD byla doručena druhá žádost o odkup pozemku. Z tohoto důvodu bylo 
usnesení upraveno tak, aby bylo možné uzavřít kupní smlouvu na základě soutěže. Kupujícím bude ten zá-
jemce, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Tímto postupem i bude mít i první zájemce možnost podat ceno-
vou nabídku. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0386/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se druhou žádostí o odkup pozemku pac. č. 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: nejvyšší cenové nabídce 

minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 94/5280/2020 ve výši 187.286 Kč bez DPH + ostatní náklady 
spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
Číslo materiálu: 0459/ZM/2021 
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...) 
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vada:  vedení NN 
 
Usnesením č. 0328/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 vyhlásilo ZM záměr na prodej. Záměr byl zveřejněn na 
ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0387/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B... S... (1/2) a P... S... (1/2) 

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 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 
Číslo materiálu: 0460/ZM/2021 
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 
 
Usnesením č. 0329/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 rozhodlo ZM o vyhlášení záměru na prodej. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0388/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I... B... (1/2) a M... H.... (1/2) 

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

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 86/5272/2020 ve výši 367.210 Kč bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Prodej nemovitosti - části pozemku 1684/17 
Číslo materiálu: 0461/ZM/2021 
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 
 
Usnesením č. 0330/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 rozhodlo ZM o vyhlášení záměru na prodej. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0389/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: KARETA s.r.o. 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 87/5273/2020 ve výši 306 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Prodej nemovitostí - pozemků 1940/1, 1940/2, 1893/2, 1894/1 a 1894/2 
Číslo materiálu: 0462/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  K... L... 
za účelem: chov ovcí a sad 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy neurbanizovaného území – trvalé travní porosty. 
 
Usnesením č. 0332/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 rozhodlo ZM o vyhlášení záměru na prodej. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 24.02. do 20.03.2021. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0390/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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. 1894/2 o výměře 133 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: K... L... 

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

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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23. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1816/3 
Číslo materiálu: 0463/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Z... S... 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano - zahrádky (K... J...) 
 
vada:  drobná stavba ve vlastnictví třetí osoby 
 
Usnesením č. 0331/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 rozhodlo ZM o vyhlášení záměru na prodej v rozsahu 
podané žádosti o odkup části pozemku par. č. 1816/3. V usnesení o vyhlášení záměru není uvedeno vyme-
zení části pozemku podle dnes již hotové zastavovací studie - ta byla zpracována v průběhu ledna roku 
2021.  
Po zhotovení zastavovací studie se ukázalo, že budoucí stavební parcela zasahuje do již pronajaté zahrád-
ky. Dále přetne neoficiální komunikaci okolo zahrádek. V této situaci doporučujeme vyhlásit nový záměr na 
prodej pozemku tak, aby každý potencionálně dotčený mohl vznést případné námitky či protinabídky v prů-
běhu zveřejnění na ÚD. 
Při postupné realizaci zastavovací studie bude nutné vypovídat nájemní smlouvy na zahrádky a požadovat 
odstranění drobných staveb (skleníky, kůlny atd.). Prodejem části parcely dojde k přetnutí neoficiální komu-
nikace okolo zahrádek a tato lokalita bude přístupna jen z jedné strany (z ulice Kopečná). 
 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Navrhujeme stažení bodu z jednání s tím, že to připravíme na červnové zastupitelstvo, kde budou vari-
anty, kdy zastupitelé by se měli rozhodnout, zda prodají zahrádky anebo jestli schválíme tuto studii a budeme dále 
pokračovat ve zpracování projektové dokumentace. 

Pí Soudková: Je to v návaznosti na to, že se objevilo na úřední desce záměr prodeje toho pozemků. Je to nepříjemné, 
protože jako zastupitelé jsme stavěni do pozice na čí stranu se postavit. Půjdeme za zahrádkáři nebo půjdeme za těmi, 
kdo chtějí postavit rodinný domek. Těch zahrad je tady ne málo a pravdou je, že na základě toho, co jsem zjišťovala u 
pana Kopči, město pozemky pro zahrádky už nemá.  

Ing. Pešatová: Takže hlasujeme o návrhu o stažení bodu.  

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0331/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 920 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 

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

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 92/5278/2020 ve výši 457 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       



strana 23 

 

 

Nehlasoval:       
 

 

24. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 
Číslo materiálu: 0464/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dle ÚP se jedná o plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (G..,K..., K...) 
 
vada:  vedení VN a NN 
  přípojky plyn, cetin a voda 
 
 
Dne 19.07.2019 byla podána žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 257, kterou podal Ing. Petr Gross. 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0124/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 06.11. do 26.11.2019. Záměr byl zastupitelstvem vyhlášen na celý pozemek s 
tím, že bude pozemek nabídnut ostatním vlastníkům bytovek, kteří mají jeho část v pronájmu. 
 
Záměrem města byl prodej částí pozemku tak, aby hranice pozemků začínala u paty domu, aby se předešlo 
vzniku těžko využitelných pozemků v majetku města a zároveň i potížím při získávání souhlasu s dělením 
pozemků (např. každý nový pozemek musí být napojen na místní komunikace). Takto navržené usnesení 
bylo ZM usnesením č. 0217/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020 staženo z projednání a zároveň bylo uloženo 
hledat cesty ke snížení ceny a zohlednění požadavků na výměru budoucích parcel. 
 
Ocenění bylo provedeno na cenu v čase a místě obvyklou, která je vyžadována zákonem o obcích (§ 39 
odst. 1). Odchylka od této ceny musí být zdůvodněna a ve veřejném zájmu - nesplněním této podmínky je 
právní jednání od samého počátku neplatné. Z tohoto důvodu nemůžeme kupní cenu snížit. Předmět prode-
je byl oceněn znaleckým posudkem č. 92/5178/2019, který zohlednil jeho přednosti i nedostatky. Je tedy na 
kupujícím, zda bude kupní cenu akceptovat či ne. 
 
Nalést schůdnou cestu, která by vyhovovala přijatému usnesení ZM, je strastiplnou záležitostí. Z tohoto dů-
vodu se přistoupilo k prodejům po etapách. V tuto chvíli jsou realizovatelné prodeje dvou částí pozemku. U 
obou částí pozemku máme písemný zájem o odkup a zároveň je možné u nich zajistit napojení na komuni-
kaci (požadavek stavebního úřadu při dělení pozemků). 
 
U pana Grosse je usnesení, po přípravě programu jednání ZM v RM, zpracováno variantně. Varianta A plně 
respektuje požadavek zájemce o odkup části pozemku až k patě domu (tedy v souladu s předchozím usne-
sením ZM). Varianta B zohledňuje námitky ostatních vlastníků řadovek č.p. 484 až 486. 
 
První etapou bude hotová horní řada bytovek (č.p. 484, 485 a 486). Zde nikdo další zájem o odkup písemně 
neprojevil. Druhá etapa bude následovat po vyřešení jednoho problému. Ve spodní řadě bytovek (č.p. 481, 
482 a 483) na základě přijatého usnesení ZM č. 0217/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020 vznikla nerealizovatel-
ná situace. V... G... a B.. B... nechtějí koupit pozemek u paty domu. Tím by vznikl nový nepřístupný pozemek 
a za této situace by stavební úřad nikdy nedal souhlas k rozdělení pozemku (souhlas je nutný pro zápis do 
katastru nemovitostí). Výše uvedeným byla písemně situace popsána. Pokud svůj postoj nepřehodnotí, ne-
bude v jejich případě prodej části pozemku možný. 
  
 
 
 

Rozprava: 

Ing. Gross: Rád bych koupil celý ten pozemek, tyto domy kromě pozemku pod stavbou nic nemají. Myslím si, že by 
bylo vhodné to koupit celé, samozřejmě jestli je tam nějaké věcné břemeno, tak to není problém ho respektovat.  

Pí Soudková: Nějaká dohoda v radě, jak to doporučujete? 

p. Kopínec: Popravdě nevíme, jsou tam dva zájemci a každému z nich může pasovat něco jiného. Stanovisko těch sou-
časných vlastníků je, že za těmi domy prochází, proto tam chtějí nechat ten prostor.  
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p. Pechal: Co se stane s tím pozemkem, když to neschválíme až k patě, to zůstane městu? 

Ing. Pešatová: Ano, je to vlastně taková průchozí část kolem těch domů.  

p. Pechal: A co s tím pak budeme dělat? Ta inženýrská síť, nijak neznehodnocuje ten pozemek.  

Ing. Pešatová: Dá se tam věcné břemeno a budou to mít k patě domu, ale nebude to průchozí.  

p. Pechal: To je na domluvě těch nájemníků. 

p. Kopínec: Ti se bohužel nedomluví.  

Ing. Gross: To není problém do té smlouvy dát druhé věcné břemeno, aby tam mohli procházet. Město z toho pozem-
ku nic nemá a teď z toho aspoň může mít nějaké koruny, které neustále schází.  

p. Pechal: Proč tam pak budeme mít kousek něčeho, co nám není k ničemu. 

p. Mikláš: Chtěl bych se přiklonit k variantě pana Ing. Grosse, protože to má tu návaznost. Pan Gross by chtěl využívat 
celý ten pozemek. Jinak by nám tady vznikla nějaká slátanina pozemků, která nemá ani hlavu, ani patu.  

Ing. Pešatová: Může být i varianta, že by se prodaly majitelům jen ty zahrádky.  

p. Kopínec: Já jsem osobně pro variantu k patě domu.  

Ing. Müllerová: Podmínkou bude to věcné břemeno, že se tam bude procházet? Jestli to bude nějak ošetřené.  

Ing. Fotopulos: Je možnost dát tam služebnost chůze, jde to i jen na části pozemku.  

Ing. Pešatová: Takže doplníme do usnesení služebnost chůze s tím, že tam jsou uloženy ty inženýrské sítě.  

p. Mikláš: Chtěl bych upozornit, že by mělo být zaměření i silniční.  

 

V 16.55 odchází p. Sivulka. 

 

Ing. Gross ohlásil střet zájmu. 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0391/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 210 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: Ing. P... G... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

pod podmínkou u části pozemku parc. č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem zřídit služebnost stezky a přístupu k do-
movním přípojkám 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Robert Sivulka 
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25. Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace 
Číslo materiálu: 0478/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předmětem předkládané žádosti o podporu z rozpočtu MSK je zpracování projektové dokumentace (PD) s 
názvem "Stavební úpravy objektu MŠ Jesenická". 
 
Cena za zpracování projektové dokumentace bude ve výši cca  140 000 Kč vč. DPH. V současné době není 
v možnostech MŠ Jesenická financovat celou částku, z toho důvodu se město jako žadatel pokusí získat na 
zpracování PD alespoň část financí. V rámci tohoto dotačního titulu není možné aby byla žadatelem příspěv-
ková organizace. 
 
Termín pro podání žádosti: 29.3. - 6.4.2021 
Dotace 60%: 84 000 Kč 
Vlastní zdroje: 56 000 Kč 
 
 
 
 

Rozprava: 

V 16:59 příchází p. Sivulka. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0392/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

předložení žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumen-
tace "Stavební úpravy objektu MŠ Jesenická" 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Žádost o dotaci "Stavební úpravy objektu knihovny" 
Číslo materiálu: 0479/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Výzva k podání žádostí byla zveřejněna v době, kdy zasedání předchozího zastupitelstva již proběhlo. Z 
toho důvodu nyní předkládáme pouze informaci o podání žádosti o dotaci na stavební úpravy objektu kni-
hovny, podání žádosti schválila Rmě usnesením č. 1423/RM/40/2021. 
 
Dotační titul: MMR ČR - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, DT 117D8220E Rekonstrukce a přestav-
ba veřejných budov 
 
Příjem žádostí: 23.12.2020 - 5.3.2021, žádost byla podána dne 3.3.2021 
Max. dotace: 20 mil. Kč 
Dotace je poskytována do výše 70% uznatelných nákladů, žadatelem může být pouze obec. 
 
Předmětem žádosti jsou stavební úpravy objektu Městské knihovny z důvodu nevyhovující stávající krytiny, 
tepelných vlastností střešní roviny a vlhkosti ve sklepě. Stavební úpravy zahrnují demontáž stávající krytiny a 
provedení nové krytiny vč. klempířských výrobků, zateplení půdního prostoru (3.NP) a řešení vlhkosti dvou 
místností ve sklepě (1.PP) formou osekání omítky a vybourání stávající podlahy, nově bude provedena dláž-
děná podlaha, stěny budou bez omítky - viditelné kamenné zdivo. 
 
Technickou zprávu vč. rozpočtu zpracoval Ing. Macoszek. 
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Přehled financování vč. DPH  

rozpočtové náklady 787 000 Kč 

dotace 70% 550 900 Kč 

vlastní zdroje 236 100 Kč 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0393/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s informací o podání žádosti o dotaci s názvem "Stavební úpravy objektu knihovny" 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

27. Akční plán strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem na období 2021 - 2022 
Číslo materiálu: 0482/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V rámci 6. monitoringu byl v únoru 2021 aktualizován Akční plán strategie rozvoje města Vrbno p. P. na ob-
dobí 2021 - 2022, který předkládáme ke schválení.  
K seznámení se rovněž předkládáme Zásobník projektů. 
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Jedná se o dokument živý, z toho důvodu to, co platilo v únoru, již neplatí nyní. Jak jsem si všimla, je tam 
pár věcí, které už nejsou aktuální, kdy v plánu strategie máme rekonstrukci kulturního domu LNH, nyní se uvažuje o 
demolici, totéž platí s Domou, kdy se nepodařilo prodat, a v prosinci jsme rozhodli o demolici, stále nám to tam figuru-
je, že se pokoušíme o prodej. Z tohoto důvodu nemám problém být seznámena s akčním plánem strategie, ale chtěla 
bych požádat, abychom ten zásobník akcí, měli možnost projednat někde bokem s tím, že se pobavíme o tom, co je a 
není reálné. Pokud, tak připravíme kvalitní materiál, který nebude jen na rok 2021 a 2022, ale budou z toho moci čer-
pat i ti, co přijdou po nás. Schválení akcí nechme na červnové jednání, kdy si na to sedneme a popovídáme si, co je 
reálné a co ne.  

Pí Kubíčková: Když se ten strategický plán zpracovával, tak tam jsou i etapy evaluací, podle mě se k tomu sešla nějaká 
ta pracovní skupina, která se tím zabývala. Ono se to děje v určitém období, to není tak, že my si můžeme to tam dát 
kdykoli. Jak si říkala, je to dokument živý a s tím dokumentem je třeba pracovat a zase bude další období monitoringu 
a tam se přijde na to, že třeba některé ty věci, tam jsou pod podmínkou dotace, zjistí se, že ty dotace nebyly vyhláše-
ny, tak se to v příští monitorovačce zruší nebo se k tomu zaujme jiný postoj. Já v tom nevidím nic špatného, ani něco, 
co by nás ohrožovalo nebo omezovalo. Myslím, že by to byla zbytečná práce. 

Ing. Pešatová: Já si to taky myslím, je to takový výhled, kam bychom se mohli posunout, nic závazného. K „Liďáku“ 
jsme taky žádné usnesení nepřijali.  

Pí Soudková: Je tam napsáno něco o bezbariérových autobusových zastávkách s tím, že tento projekt je dokončen. Já 
bych v této chvíli chtěla upozornit, že vozíčkář se třeba pracně dostává na nádraží do autobusu, takže by na té zastáv-
ce, měla být jakoby taková bariéra nebo schůdek. Tomu si myslím, že bychom se měli zpětně věnovat. Ten vozíčkář 
nemá na mnoha zastávkách, jak nastoupit. 
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p. Kopínec: Pokaždé přijede jiný autobus a ty výšky jsou jiné. Určitě je tam nějaká normativa.  

p. Mikláš: Souhlasím s tím, co říká kolegyně. V minulém roce jsem dělal semestrální práci a byly to zrovna autobusové 
zastávky a rozhodně tomu neodpovídají těm požadavkům. Neříkám všechny, některé jsou na jedničku, ale některé 
jsou propad.  

Pí Soudková: Netvrdím, že musí být všechny, ale minimálně jedna nebo dvě každým směrem. 

p. Kopínec: Není problém to tam dát.  

Ing. Pešatová: Doporučuji dnes tento plán schválit a v červnu muže být pracovní ZM a můžeme schválit a doplnit další 
akce.  

Pí Soudková: V tom případě beru svůj návrh zpět. 

p. Súkup: Je tu návrh usnesení, ale neviděli jsme žádný projekt, který by byl v tom zásobníku. Na webu by se mělo 
objevit, jaký je předpokládaný plán toho rozvoje.  

Ing. Pešatová: Na webu to je od roku 2018. A ten se aktualizuje.  

 

 V 17:09 odchází Ing. Gross. 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0394/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Zásobníkem projektů a  Akčním plánem strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem na období 2021 - 2022 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Akční plán strategie rozvoje města Vrbna pod Pradědem na období 2021 -2022 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Ing. Petr Gross 
 

 

28. Rozpočtové opatření č.1/2021 
Číslo materiálu: 0471/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou situaci. 
Na straně příjmů byl rozpočet navýšen o 
176 000 Kč - dotace na cyklostezku Vrbno Mnichov 
268 688 Kč - dotace na Příměstský tábor na rok 2021 
na straně výdajů byl navýšen o 
176 000 Kč - výdaje na cyklostezku Vrbno Mnichov 
268 688 - výdaje na příměstský tábor 
300 000 Kč - navýšení bytového hospodářství na opravy a údržbu 
na straně výdajů snížen o 
300 000 Kč - zrušení participativního rozpočtu na rok 2021 
 
Celkově zůstává rozpočet na straně příjmů a výdajů vyrovnaný, schodek se nemění. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Musí tam být ta částka 357.837 Kč pro letošní rok.  
Ing. Řezníčková: Jsou tam ještě volné prostředky, to se dopřesune. Jsou tam volné peníze.  
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V 17:10 odchází p. Dudík. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0395/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.1/2021 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, 
Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Josef Dudík, Ing. Petr Gross 
 

 

29. Zápis z jednání finančního výboru 9,10/2018-2022 
Číslo materiálu: 0483/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu k seznámení zápisy z jednání finančního výboru ze dne 3.12.2020 a 
17.1.2021 
 

Rozprava: 

V 17:12 se vrací Ing. Gross. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0396/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání finančního výbotu č. 9, 10 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Josef Dudík 
 

 

30. OZV 1/2021, o místním poplatku z pobytu 
Číslo materiálu: 0473/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Aktualizace vyhlášky. Výše poplatku se nemění. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0397/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
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Hlasování  
Přítomno 17, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Josef Dudík 
 

 

31. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva 
Číslo materiálu: 0474/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Žádost je podána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu" Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji - 3. výzva"uzavřené mezi žadatelem a městem Vrbno pod Pradědem dne 17.6.2019, smlouva 
byla schválena zastupitelstvem města dne 20.3.2019 usnesením č.0064/ZM/03/2019. 
Výše dotace pro jednoho žadatele je max.3 000 Kč, dotaci vyplácí kraj a zpětně žádá město o vyplacení. 
K projednání je žádost o dotaci pro tři úspěšné žadatele v celkové výši 9 000 Kč (příloha č.1,2) a Smlouva o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č.3). 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0398/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

poskytnutí dotace MSK v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 9 000 Kč 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

32. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva 
Číslo materiálu: 0475/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Žádost je podána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu" Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji - 3. výzva"uzavřené mezi žadatelem a městem Vrbno pod Pradědem dne 17.6.2019, smlouva 
byla schválena zastupitelstvem města dne 20.3.2019 usnesením č.0064/ZM/03/2019. 
Výše dotace pro jednoho žadatele je max.3 000 Kč, dotaci vyplácí kraj a zpětně žádá město o vyplacení. 
K projednání je žádost o dotaci pro šest úspěšných žadatelů v celkové výši 18 000 Kč (příloha č.1,2) a 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č.3). 
 

Rozprava: 

V 17:14 se vrací p. Dudík.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0399/ZM/13/2021:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace MSK ve výši 18 000 Kč v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Žádost o přidělení dotace z programu II. - žadatel Spolek Přátelé Vrbenska 
Číslo materiálu: 0476/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Na základě současného zákazu konání hromadných akcí a předpokládaného snížení příjmů finanční odbor 
nedoporučuje poskytnout dotaci v plné výši. 
 

Rozprava: 

 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0400/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 90. 000 Kč z programu II. 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podpisem smlouvy o dotaci se Spolkem Přátelé Vrbenska 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

34. Žádost o poskytnutí dotace  - žadatel Automotoklub Vrbno 
Číslo materiálu: 0487/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Na základě žádosti AMK Vrbno o dotaci na podporu konání mezinárodního závodu do vrchu VIII. Vrbenský 
vrch 2021 doporučuje finanční odbor dotaci poskytnout. Jedná se o významný  a oblíbený podnik, kterého se 
účastní hodně jezdců i diváků. V rozpočtu je možno poskytnout dotaci z vratek dotací za loňský rok, které 
byly zaslány zpět v průběhu ledna.   
 

Rozprava: 

Pí Kubíčková: Chtěla bych říct, že to je akce jak města, tak v rámci celého MSK, protože podobné závody se v MSK 
nedějí, je to opravdu mezinárodní záležitost, loni to mělo velký úspěch, bylo tu hodně zahraničních jezdců, význam-
ných jezdců. Kraj to podporuje a pan hejtman vzal záštitu nad touto akcí. Takže bych byla ráda, kdybychom takovou 
mezinárodní akci dokázali podpořit.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0401/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Automotoklubu Vrbno v AČR na konání akce VIII. Vrbenský vrch 2021 ve výši 100 000 Kč. 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podpisem smlouvy o dotaci s Automotoklubem Vrbno v AČR 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Finanční analýza střediska pohřebnictví za období 2018-2020 
Číslo materiálu: 0477/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Na základě uloženého úkolu ze zastupitelstva 16.12.2020 byla vypracována finanční analýza pohřebnictví za 
roky 2018-2020. Přiložena je i zpráva o činnosti pohřebnictví za rok 2020 zpracována p. Čujem 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Ten hřbitov opravdu prohlédl. Z té finanční analýzy, když vidím počty pohřbů, plyne to, že zde máme 
ještě možnost se nějak rozvíjet, protože to nekopíruje počty zemřelých. Mohli bychom dělat více obřadů. Nemyslím si, 
že by teď bylo vhodné přemýšlet nad tím, že by se pohřebnictví dalo pod TS, přesto bych byla ráda, kdyby se nadále 
monitorovalo stejným způsobem hospodaření tohoto střediska. Schvalujeme závěrečný účet města a v tomto je i kapi-
tola o tomto středisku. Náklady si samozřejmě budeme muset hlídat, i když tuto službu budeme dotovat, měli bychom 
si určit nějaké hranice, jaká částka je pro nás akceptovatelná, protože přijdou roky hubené a budeme muset šetřit.  

Pí Kubíčková: K té poznámce, že bychom tam měli dát nějaký rámec finanční, tak se přece rozhodujeme průběžně, 
podle potřebnosti, podle priorit. Nechápu, proč bychom dělali takové rámce. Jeden rok může být pohřebnictví 
v pohodě, druhý bude třeba nějaká havárie, bude se muset něco investovat, nedovedu si představit, že bych tam určila 
rámec. To si myslím, že není správné, ani fér.  

Ing. Pešatová: Jen bych chtěla říct, že zastupitelé, každý rok schvalují rozpočet města na další období, kde vidí, jaký 
návrh tam je a mohou se k tomu vyjádřit. Pan Čuj k tomu dává podklady, takže, kdo by měl zájem, se může podívat, 
s čím pan Čuj v následujícím roce počítá a může to zastupitelstvo ovlivnit.  

p. Súkup: Chtěl bych se vyjádřit k financování činnosti pana Čuje. Před 7 lety byl hřbitov ostuda města Vrbna. Za 7 let 
došlo k výrazným změnám, že máme hřbitov na úrovni. V Německu se říká, že se obec posuzuje podle toho, v jaké 
stavu mají kostel, náměstí a hřbitov. Za těch 7 let se na hřbitově udál obrovský kus práce i díky panu Čujovi. Podotknul 
bych, že by to nemělo být opravdu jen o mzdě pana Čuje, ale mělo by to být o tom, že na tom hřbitově zbývá některé 
věci postupně dodělat. Rozhodlo se, že se budou dělat chodníky, ty dopadly tak, že ve svážnicích byly použity dlažební 
kostky, což se ukázalo, jako perfektní a na vodorovných cestách bohužel tehdejší zastupitelstvo rozhodlo, že se tam dá 
tzv. Valentův beton, takže ti kteří jsou nezaujati a hřbitovem se prošli, tak vidí, jak tzv. beton drží. Je to hrůza. Když 
přijdou známí, tak říkají, že je hřbitov krásný, ale sem tam se chodí po blátě. Takže v zimě a po zimně se to zvedne 
nahoru, pak se z toho zase práší atd. Tehdy to byl projekt, nedalo se už couvnout, nicméně uplynulo 5 let od realizace 
a měl jsem informace, že se začne s předlážděním těch mlatových chodníků. Přimlouval bych se, aby se s tím nějakým  
způsobem začalo. Co není v nejlepším stavu je stav starých náhrobků obyvatel města Vrbna, např. Richter (obyvatel a 
bývalý starosta). Měli bychom si začít vážit i těch, kteří tu žili dřív a v rámci peněz aspoň zabezpečit, aby nedošlo 
k vývratu a poškození. Byl bych za to, aby ty práce byly dokončeny kvalitně. Už i lidé se více starají o ty svá hrobová 
místa. 
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p. Kopínec: V letošním roce jsou vyčleněny nějaké finance na Kolumbárium, kde jsou teď už jen 2 místa, takže by se 
mělo rozšířit. Počítáme tam se zpevněnou částí u rozptylové loučky atd.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0402/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s finanční analýzou střediska pohřebnictví za rok 2018-2020 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

36. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci projekt "Vybavení KIV" - žadatel KIV Vrb-
no pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0480/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 275 000 Kč KIV Vrbno p.P. dne 
16.12.2020 , č. usn. 0346/ZM/12/2020. V rozpočtu na rok 2021  je s částkou počítáno. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0403/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o podpisu smlouvy o návratné finanční výpomoci ve výši 275 000 Kč na projekt "Vybavení KIV" s KIV Vrbno pod 
Pradědem. 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

37. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  - žadatel KIV Vrbno pod Pradědem pro-
jekt " Vrbensko v proměnách ročních období " 

Číslo materiálu: 0472/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 265 000 Kč KIV Vrbno p.P. dne 
24.6.2020 , č. usn. 0271/ZM/10/2020. V rozpočtu na rok 2021  je s částkou počítáno. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0404/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o podpisu smlouvy o návratné finanční výpomoci s KIV Vrbno pod Pradědem na financování investičního projektu 
"Vrbensko v proměnách ročních období" ve výši 265.000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

38. Zpráva o hospodaření Informačního centra - KIV Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0484/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Na základě uloženého úkolu ze zastupitelstva je předkládáno hospodaření Informačního střediska za rok 
2020 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0405/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s hospodařením Informačního centra za rok 2020 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

39. Strategický plán sociálního začleňování 
Číslo materiálu: 0485/ZM/2021 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Vzhledem k tomu, že projekt běží a není u konce, tak můžeme sdělit průběžný stav a předpokládaný stav 
projektu. Projekt se dělí na dvě klíčové aktivity. Pracovní poradenství a dluhové poradenství. Pracovní pora-
denství splňuje aktivity vzdělávání a následné tréninkové práce. Co se týče vzdělávání, může projektem 
projít více klientů, ale do tréninku má za 25 měsíců nastoupit minimálně 35 klientů. Odhadujeme, že do 
vzdělávacích aktivit se zapojí přibližně 50 účastníků. Za prvních 5 měsíců nastoupilo do pracovního pora-
denství 12 klientů, z toho do tréninku 10.  
 
Dluhové poradenství má jiné požadavky, zejména se řídí počty podaných návrhů na oddlužení, splátkovými 
kalendáři apod. Práce s těmito klienty je náročnější. 10 podaných návrhů je cíl, podařilo se podat 2, na třetím 
se pracuje. Za prvních 5 měsíců se pracovalo (a pracuje) s 12 klienty.  
 
Co se týče minulého projektu, za 3 roky se v rámci pracovního poradenství a prevence ztráty bydlení podaři-
lo naplnit čísla beze zbytku. Prac. por. prošlo 66 klientů, z toho 48 nastoupilo na tréninková pracovní místa, v 
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nějaké formě pak zůstala pracovat valná většina klientů. V rámci prevence ztráty bydlení prošlo programem 
88 klientů, u některých se podařilo udržet bydlení, najít bydlení, které neměl, začít platit dluhy na bydlení, či 
si najít zaměstnání.  
 
Financování projektu v letech 2017-2020 
 
prokázané způsobilé výdaje                                                                              5 309 991,11 Kč 
proplacená dotace                                                                                             5 044 491,54 Kč 
vlastní zdroje                                                                                                        265 449,57 Kč 
 
Z celkového objemu způsobilých výdajů byly financovány: 
výdaje na mzdy a vzdělávání klíčových zaměstnanců                                      3 229 360,00 Kč 
(2 poradci, koordinátor)           
výdaje na účastníky projektu (lékařské prohlídky, DPČ,cestovné)                       831 929,00 Kč 
výdaje na zařízení a vybavení prostor                                                                  286 800,49 Kč 
výdaje na účetní, manažera, úklid, tel. poplatky, i-net, materiál atd.                    676 849,10 Kč 
CELKEM                                                                                                            5 024 938,59 Kč 
ÚSPORA V RÁMCI NEPŘÍMÝCH VÝDAJŮ (zůstalo v rozpočtu města)              285 052,52 Kč PROKÁZANÉ 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE                                                               5 309 991,11 Kč 
 
 
pozn. nepřímé výdaje tvoří 20% z celkových výdajů, tyto výdaje se nedokládají a v případě úspory nevrací, 
zůstávají tak příjemci dotace  
 
Z výše uvedených čísel vyplývá, že město z vlastních zdrojů projekt nemuselo financovat, neboť jeho podíl 
byl pokryt z nepřímých výdajů.  
Nezpůsobilé výdaje v rámci projektu nevznikly. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Proběhl tam i audit, bez jakéhokoliv zjištění.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0406/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s informací použití finančních prostředků v rámci projektu "Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska"  

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

40. Schválení zápisů do kronik města 2014, 2015, 2016, 2017 
Číslo materiálu: 0445/ZM/2021 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Zápis do kroniky 2014 byl schválen Radou města usnesením č. 688/29/2016 ze dne 16.3.2016.  Zápisy do 
kronik 2015, 2016 a 2017 byly schváleny Radou města usnesením č. 0412/RM/10/2019 ze dne 5.6.2019.  
Následovalo připomínkové období, kdy byly kroniky zveřejněny na webu města a zároveň bylo umožněno do 
nich nahlédnout v kanceláři pracovnice odboru vnitřních věcí na Městském úřadě. 
K těmto kronikám byly vzneseny pouze dvě připomínky a to k zápisu do kroniky 2015 a 2017. Připomínky 
byla obratem zapracovány do konkrétní kroniky kronikářkou města Mgr. Helenou Rybárovou. Seznam při-
pomínek je obsažen v příloze. 
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Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0407/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

zápisy do kronik města 2014, 2015, 2016 a 2017 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

odboru VV předložit kronikářce čistopisy kronik města 2014, 2015, 2016 a 2017 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

41. Pochůzková služba ve Vrbně pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0486/ZM/2021 
Předkladatel:       
 

pochůzkovou službu nabízí firma KP YES security s.r.o. v rámci své iniciativy, neboť jejím záměrem je ve 
Vrbně zřídit pult centralizované ochrany objektů. Doporučoval bych uvedenou službu ve Vrbně zřídit zkušeb-
ně na letošní rok dle varianty C (přes prázdniny pochůzka 2x týdně, v ostatní měsíce 1x týdně, s vypuštěním 
prosince). V případě kladného vyhodnocení provozu počítat s využitím služby v následujícím roce v rozsahu 
duben - listopad. 
 
Představení bezpečnostní agentury se předpokládá na pracovním jednání ZM. 
 
stránky bezpečnostní agentury: http://kpyes.cz/#!/page_splash 
 
 
 

Rozprava: 

p. Pechal: Nemám pocit, že bych žil v nebezpečném městě a ani moji spoluobčané, se kterými se bavím. Už jsme zkou-
šeli APK, to nebyla zrovna šťastná cesta. Máme tu služebnu PČR, tak nevím, proč bychom měli dělat nějakou novou 
službu. To nás bude opět stát peníze. Nemyslím si, že ten přínos byl takový, že by se rovnal, těm vynaloženým pro-
středkům. Ani mě to nenadchlo s těma dojezdovýma vzdálenostmi, jen 6 hodin pochůzek. Mohli bychom si je pozvat 
na akce Vrbenské slavnosti, nějaké diskotéky atd., tam s tím problém nemám, ale abychom zřizovali nějakou takovou 
permanentní službu, tak s tím problém mám.  

Ing. Gross: Lepší by bylo využít techniku. Kamery by někde měly být. Lidské hlídání má strašné mezery a myslím, že to 
není ta správná cesta. Ve větších městech a v zahraničí se všichni snaží nainstalovat kamery, aby ta kriminalita nebyla 
tak vysoká. Jsem toho názoru, že tato služba nemůže být všude a když chce někdo něco vyvést, tak si počká až zajdou a 
pak to provede.  

p. Kopínec: Co se týče toho kamerového systému, tak tam jsme si řekli, jakou částku budeme každoročně investovat 
do rozšíření kamerového systému ve spolupráci s PČR, těch míst bude přibývat.  

p. Kudela: Za kamery jsme vděční, ale když se podíváme na tuhle variantu za 187 tis. tak za tu částku máme cca 6 no-
vých kamer nad plán. Za mě také tuto službu nezřizovat.  

Pí Janků: Taková nahodilá bezpečnostní služba nemá až takový význam, myslím si, že je důležité, aby ta pochůzková 
služba znala dobře to prostředí, znala ty lidi a na co se zaměřit. Myslím si, že stačí zavolat na policii a ta by si s tím 
mohla poradit.  

p. Kopínec: Bylo myšleno, že by měli vytipované body, které by kontrolovali.  

http://kpyes.cz/#!/page_splash
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Ing. Gross: Člověk nemůže být všude, ale kamera to hlídá pořád.  

Bc. Chalupa: Dávám protinávrh, že zastupitelstvo nesouhlasí se zřízením té pochůzkové služby.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0408/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s možností zřízení pochůzkové služby ve Vrbně pod Pradědem firmou KP YES SECURITY, s.r.o. 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem nesouhlas í  

se zřízením pochůzkové služby ve Vrbně pod Pradědem s firmou KP YES SECURITY, s.r.o. 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

42. Dotazy - diskuse, Žádost o dotaci "Asistenční technologie - Domov pro seniory Vrbno" 
Číslo materiálu: 0469/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Chtěla bych se zeptat, co si pod tím představit. 

Ing. Pešatová: Jedná se o zařízení takový ten zvonek u postele, kterým se zvoní na sesternu.  

 

Ing. Pešatová: Chtěla bych Vás informovat, že v květnu chceme podat dotaci na EU Praděd, abychom mohli rozšířit 
naučnou stezku o interaktivní prvky, lanové centrum, doplnit lavičkami atd. Dotace je 85%. Takže bychom podali tuto 
žádost.  

p. Kopínec: Po zvážení musím oznámit, že nebudou slavnosti, nepovolí se uzávěra centra města i z důvodu Covidu i z 
důvodu uzavření mostu na Mnichov, takže nikdo nám nepovolí uzávěru centra města. Budeme se snažit vymyslet 
náhradní program. Vzniklo memorandum tzv. MSK západ o vzájemné pomoci v zájmu rovnoměrného rozvoje MSK. 
Budeme oslovovat malé obce, co jsou pod námi, kdy budeme chtít sdružit velké projekty. Někdy jsou podmínky dotací, 
takové, že nejsme schopni si na ně sáhnout. U nás jde hlavně o odpadové hospodářství.  

Pí Kubíčková: DSO Bruntálsko ukončil VŘ na zpracování strategie rozvoje Bruntálska. Jak propojit v rámci cestovního 
ruchu cyklostezkami atd. Jedná se o 25 obcí, které sídlí na území Bruntálska. Svazek podepsal smlouvu se zpracovate-
lem a bude se na obce obracet, aby poskytli zástupce do pracovních skupin, které se budou účastnit strategie. Cestov-
ní ruch, soc. služby, komunitní domy atd. Byla bych ráda, kdybyste byli aktivní. Strategie se zafinancuje v rámci určité 
metodiky. Není to velká částka, vysoutěžili jsme to za 235 tis. Zpracovatel bude Síť místních samospráv. Chtěli bychom, 
aby to prostřednictvím obcí bylo zveřejňováno pro občany města.  

Pí Marková: Kamery už dejte kolem Střechy, je to katastrofa. Kolem dokola je to hrozné. Párkrát už jsem volala i na 
PČR 

p. Kopínec: Jsou vybraná místa, není to jednoduché, hledáme zdroj el. energie. Zpracovává se to postupně, neslíbím 
Vám, kdy tady bude kamera nebo nebude.  

Ing. Müllerová: Letos to máme v plánu, jedna kamera bude uvnitř a jedna venku před vchodem.  

Pí Vaclavíková: Chtěla jsem se vrátit k těm lokalitám, co se týká výstavby rodinných domů. Zahlédla jsem jen oblast 
Mnichova, chtěla jsem se zeptat, jakých jiných oblastí se to ještě týká? 
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p. Kopínec: Týká se to oblasti Střelniční, Žižkova, Husova. Jsou to 4 lokality. V ÚP v Mnichově, jsou tuším jen 3 lokality 
v rámci těch normativ, které jsou určeny momentálně k zastavění. Projektant pochybil v tom, že tam nakreslil 16 míst. 
V těch normativách toho ÚP je doporučených 16 míst pro všechny ty tři lokality v Mnichově, ale z toho ty 2 lokality 
jsou méně vhodné, jedna je úplně u řeky, záplavová oblast atd. Já jsem rád, že mě jeden občan upozornil na to VN . 
Když se začne tvořit tato lokalita, tak to bude na základě ÚP a každopádně budeme brát ohled na Vás, budeme se 
k tomu snažit přihlédnout. Dáme to volně k diskuzi, samozřejmě víme, že nevyhovíme všem. Nějaké domečky se tam 
v budoucnosti stavět budou, protože těch lokalit tady ve Vrbně opravdu není, jsou téměř vyčerpány. Není to jednodu-
ché rozhodování, budeme se snažit najít nějaký kompromis.  

Pí Václavíková: Já bych Vás ještě chtěla poprosit i za Osadní výbor Mnichova, pokud to bude možné, abychom byli 
přizváni k nějakému takovému jednání, ať se k tomu můžeme vyjádřit.  

p. Kopínec: Nemáme s tím problém, asi to nebude přímo Osadní výbor, protože v osadním výboru je spoustu lidí, kteří 
bydlí v úplně jiné části Mnichova, ale budou určitě přizváni ti lidé, kteří bydlí v sousedství.  

Pí Václavíková: Ještě jedna připomínka. Tak, jak to vypadá, byť je to skica, tak to připomíná satelitní městečko. 

p. Kopínec: Nejsem Vám opravdu schopný říct, jestli tam bude 6, 8 nebo 10 domečků. To už budeme muset nechat na 
někom, kdo do toho zahrne veškeré možné požadavky, včetně zasíťování, příjezdnosti atd.  

Pí Václavíková: Tak s tím máme bohatou zkušenost, protože jsme dostavěli rodinný dům a víme, o čem to tam je.  

p. Kopínec: Já jsem včera jel kolem vašeho, vím o čem to je. Příští týden máme ještě další jednání se SÚSkou. Budeme 
s nimi spojen telefonicky, jak to vlastně vypadá s tou opravou. Bohužel je to opravdu cesta kraje, není to jednoduché, 
před vašim je to úplně šílené, včera jsem to viděl. Jsou tam asi tři části úplně nejhorší, vzadu u kapličky atd. Není to 
jediná cesta, je to spoustu cest, které se teď řeší, je to k Modeně apod. Já když jsem přišel do funkce v roce 2018, tak 
přijeli z kraje a říkali, že nám tu cestu rádi převedou, ale neopravenou. Samozřejmě my jsme s tím nemohli souhlasit, 
protože jestliže tam někdo vyčíslil opravu na 6 mil., tam není odvodnění. Ten podklad byl stavění kdysi před 30 lety na 
úplně jiné zatížení. Vím, že se SÚSkou máme dobré vztahy, ale bojují s financemi a co je tam obrovský problém to 
zatížení nákladní dopravy, že se tam vozí to dřevo. To jsou samozřejmě argumenty, které jsou. Když jsem slyšel ten 
finanční limit SÚSky, co dostala na tady těch 5 jejich středisek na opravy, tak to je plivnutí do toho moře oprav. Jsou to 
velké problémy. Budeme jednat s panem Kalou, nějakým způsobem se to snažíme požduchat, ale není to tak jednodu-
ché. Přišla nám odpověď od p. Podstawky z kraje, kde to bylo přislíbeno. Uvidíme, co tam bude.  

Pí Václavíková: Já jsem před časem oslovila portál výmoly.cz, odpověděli mi z toho kraje a odpověděl mi i váš úřad, kdy 
bylo přislíbeno, že ta situace se bude řešit po zlepšení klimatických podmínek.  

p. Kopínec: Ano, ale pozor, není to majetek města, takže to můžeme řešit po nějakých formálních cestách. Když se 
podíváme na dobové fotografie, tak tam byly všude příkopy, propusty apod. Historicky spoustu lidí toto zavozilo, mají 
tam stání před domy, takže to je spousty problému dohromady. Ale pokusíme se tomu nějak pomoct.  

Pí Kubíčková: Já jenom k tomu můžu říct, protože jsem taky v tomto smyslu jednala, jednak s náměstkem Podstawkou, 
ten mě odkázal na Bruntál, na pana ředitele Kalu s tím, že naše město teď bude čerpat nějaké investice k tomu mostu, 
a to je priorita. Takže jsem mluvila s panem Kalou, tak nevím, jestli mluví s každým jinak, nebo proč to nevíte, ale pan 
Kala mi řekl, že to nebudou dělat jako novou cestu, ale rozhodně to vyspravíme ve chvíli, jakmile nám to umožní poča-
sí. Toto mi slíbil, že to tak bude. Takže pokud je teď zase něco jinak, tak bych to ráda věděla.  

p. Kopínec: Bude to vyspraveno tryskovou metodou, ale nebude tam žádná zásadní oprava, to znamená, že se zastříka-
jí současné výmoly. Ale to neřeší celkovou situaci.  

Pí Kubíčková: Já říkám, jaká je situace pro letošní rok.  

Pí Ivanová: Mám otázku k budu 6. Mám pronajatý pozemek, jak jsou ty zahrádky v Mnichově a mám to tam 21 let a 
nerada bych o ten pozemek přišla. Jestli budu mít možnost si to odkoupit, nebo jestli si mám na to podat žádost.  

P. Kopínec: Je to otázka na celé zastupitelstvo, já vám to teď nejsem schopen říct. Je to určeno k bytové zástavbě. Když 
se podíváme do těch normativ ÚP, tak zjistíme, že jedna z nepřípustných věcí je zahrádka nebo zahrádkářská činnost. 
Já nejsem dneska schopný říct, k čemu zastupitelstvo dospěje. Jestli se tam pár zahrádek nechá, jestli ta zástavba ne-
půjde až dozadu. Právě k tomuto budete svoláni, až tam bude nějaký návrh. Je ta spoustu aspektů, které tam jsou i 
třeba na té ul. Husova. Tam jsou také dle ÚP nepřípustné zahrádky, ale ony tam všude jsou. Takže bude záležet na 
zastupitelstvu, jak se k tomu postaví.  

Pí Ivanová: Každopádně bych o to měla zájem. Mám taky děti, které by chtěly stavět.  

p. Kopínec: Kdybyste si to koupila jako parcelu, takzase bude právo zpětné koupě kvůli tomu, že tam budete muset 
postavit rodinný dům. Tak je to v současných pravidlech. Zastupitelstvo je od toho, že může udělit výjimku. Ale nechci 
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předjímat, co bude. Je spoustu žádostí na výstavbu rodinných domů a město Vrbno jim nemá co nabídnout. Budou se 
chystat varianty a bude z toho muset vyjít nějaký kompromis.  

p. Drmola: Já bych jenom k té komunikaci, tady se všechno svaluje na tu těžkou dopravu, ale tam není žádný kůrovec, 
tam se žádná těžba nezvýšila. Když se podíváme před a za tu komunikaci, tak ta cesta je v pořádku, ona je opravu za-
nedbaná jen ta obydlená Mnichovská část. Ta technika, kdyby rozbila tu cestu, tak ji rozbije úplně všude.  

p. Kopínec: Mluvil jsem s biskupy o zatížení té cesty, ta druhá strana směrem na Rejvíz, tak tam to třeba lehlo úplně a 
velká část té hmoty jela přes Mnichov. To není úplně přesně o té dopravě, je to o těch financích, které na to budou 
uvolněny. Já říkám, já jsem se bavil s panem Kalou, oni to opraví, jakmile to půjde, zastříkají to tryskovou metodou, 
opraví se výtluky, ale samozřejmě to neřeší plošně odvodnění apod. Zas to bude účelová oprava, je jasné, že tam ne-
pojedeme v 10 cm dírách, ale nebude to nějaké celkové řešení. Tam už možná jsou místy 20 cm, takže by tom měli 
dělat na 4x apod. Bohužel není to naše cesta, my to můžeme připomínkovat, můžeme na to tlačit, ale nemáme to 
rozhodující právo.  

p. Drmola: To je tam každý rok.  

Pí Kubíčková: Ta jde o to, že se tam opravdu zlikvidovaly ty příkopy. To je stěžejní problém toho odvodňování a to je 
to, co se tam děje, proto je to v té obydlené části nejhorší.  

p. Súkup: Jde tady o způsob opravy. Já jsem byl u toho, když se do toho bláta lopatou cpal ten asfalt. Do podzimu je to 
pryč. Peníze se vynaloží, ale neudělá se to zodpovědně. O tom to je. 

p. Kopínec: Musíš jít na krajské zastupitelstvo, tady nám to neříkej, protože my toto neovlivníme.  

p. Súkup: Ovlivnit to musíme, protože jde o zdraví a majetek občanů města Vrbna. Jak říkám, do toho se musí vstoupit.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0409/ZM/13/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podáním žádosti o dotaci s názvem "Asistenční technologie - Domov pro seniory Vrbno" v rámci výzvy MPSV ČR k 
předkládání žádostí o dotaci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022, 
Cíl 6 

se zabezpečením vlastních zdrojů na financování projektu "Asistenční technologie  - Domov pro seniory Vrbno" ve 
výši 100 % celkových nákladů 

Hlasování  
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

43. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0470/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 13. jednání ve 18:15 hodin ukončil.  
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 Petr KOPÍNEC  
 starosta města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana Soudková Hana Janků 
 ověřovatel ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 07.04.2021 a podepsán ……………………………………………. 
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