
 

 

 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 14. jednání dne 23.06.2021 
 
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, 
Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Ob-
rusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan 
Vavřík 

Omluveni: Karel Drtil, Ludmila Knápková, Jakub Mikláš 

Neomluveni:       

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Bc. Nikola Chalupová 

Ověřovatelé: Bc. Chalupa, pí Soudková 

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. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 

6. Zahrádky Na Bělidle 

7. Lokalita pro výstavbu RD Žižkova 

8. Petice občanů města Vrbna pod Pradědem k lokalitě Na Bělidle Z72 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1159/1 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1273 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1272 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1092, 1093, 1091, 1090, 1089, 1086, 1088 a 1087 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 645/1 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1001 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
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17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 150/2 

18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 377/2 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemku 1816/3 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 162/2 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1229 

22. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 

23. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 789/2 

24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 

25. Zrušení prodeje nemovitosti - pozemku 1464/8 

26. Prodej nemovitosti - části pozemku 136/1 

27. Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 

28. Prodej nemovitostí - pozemků 1220/4 a 1221/1 

29. Prodej nemovitosti - pozemku 397/1 

30. Prodej nemovitosti - části pozemku 257 

31. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

32. Žádost o prodloužení lhůty k podpisu smlouvy 

33. Nesouhlas s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

34. Vybudování cyklo odpočívadla v lokalitě Mnichov - točna autobusů 

35. Souhlas se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku, a.s. 

36. Darovací smlouva  - Středisko volného času, příspěvková organizace, Bruntál 

37. Závěrečný účet DSO Vrbensko za rok 2020 

38. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 2020 

39. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 

40. Schválení Závěrečného účtu Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 

41. Rozpočtové opatření č.2/2021 

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

43. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek přátel Vrbenska 

44. Smlouva o poskytnutí dotace  MSK - akceschopnost jednotky SDH 

45. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod Pradědem č. 1/2009 o 
nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním, ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho 
místních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Že 

46. Dotazy - diskuse 

47. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0518/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Body 6, 8 a 19 budou projednány současně, ale hlasování bude samostatné. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0410/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 13. zasedání zastupitelstva města 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0519/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 4 jednání rady města, po-
slední dne 09.06. 

 
Schválila  

- plán oprav bytové správy na rok 2021 
- dotaci z MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců 

v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19 pro Domov pro seniory 
- podání žádosti o dotaci s názvem Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků a   na 

Cestě kolem vody v rámci výzvy INTERREG V-A ČR – PL, Fond mikroprojektů 
- účetní závěrky za rok 2020 všech příspěvkových organizací 
- harmonogram pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 
- přidělení bytu č. 7 na ulici Nové Doby 416 mimo schválený pořadník právnické osobě Sdružené 

zdravotnické zařízení Krnov 
 
Souhlasila 

- s napojením na komunikaci Dělnická z areálu společnosti ATQ 
- s uzavírkou silnice II/451 a II/452 a vedením objízdné trasy z důvodu konání závodu „Do vrchu“ 

ve dnech 9. – 11.7.2021 
- s realizací akce rozšíření kNN na ulici Sadová se zvláštním užíváním komunikace 
- s poskytnutím účelového věcného daru Domovu pro seniory Vrbno firmou Perfect Distribution, 

a.s. Prostějov v hodnotě 22 240,- Kč formou zdravotnického materiálu 
- s převedením částky 100 000,- Kč z fondu investic do rozpočtu MŠ Jesenická na pořízení za-

hradního traktoru 
- s vydáním kladného stanoviska pro vydání stavebního povolení akce „parkoviště před adminis-

trativní budovou a přístřešek pro jízdní kola“ firma Husqvarna Manufacturing 
- s vydáním kladného stanoviska pro účely územního řízení „FTTH Vrbno p/P. – II. etapa“ společ-

nosti Infotel s.r.o. 
- se zapojením MŠ Ve Svahu do realizace projektu „Šablony III s názvem projektu Školka pro 

všechny III“ 
- se zřízením plynové přípojky do bytu č. 8, Ve Svahu 429 

 
 

 
Rozhodla 

- o poskytnutí dotací pro spolky na podporu činnosti a podporu kulturních a společenských akcí, 
individuální dotace 

- o uzavření smlouvy na zpracování zadávací dokumentace a výběrového řízení v rámci projektu 
„Efektivní úřad“ se společností ENVIPARTNER s.r.o. Brno 
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- o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem a městem Vrbno 
- neposkytnout finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na provoz Linky bezpečí 
- poskytnout dotaci Armádě spásy v ČR ve výši 5 000,- Kč 
- o poskytnutí dotace ve výši 17 000,- Kč Sportovnímu klubu Vrbno na dofinancování projektu 

„Lyžařské  běžecké trasy v okolí Vrbna“ 
- o přijetí daru – počítačky bankovek – od České spořitelny 
- o výpovědi z nájmu bytu č. 12 na ulici Bezručova 418 
- o bezplatné výpůjčce prostor klubovny v DPS Husova 627 pro aktivní seniory a Spolek osob 

zdravotně postižených 
- o uzavření smlouvy s firmou ACTEA Karlovice na zpracování podkladů žádosti o dotaci a koor-

dinaci projektů Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků a na Cestě kolem vody 
- neuzavřít smlouvu o pronájmu kluziště s umělou ledovou plochou na období 2021/2022 
- neposkytnout finanční prostředky na provoz střediska Diakonie Broumov 
- o uzavření darovací smlouvy na 5 000,- Kč s Pavlem Gerykem na nákup fotopasti  
- o uzavření smlouvy s Nadací ČEZ v rámci projektu „Oranžový přechod“ 
- o výběru dodavatele a podpisu smlouvy s firmou Kamenský – stavby a konstrukce s.r.o. Mni-

chov na zhotovení 5 nových autobusových zastávek 
- o uzavření smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv na vybraný dokument z fondu Knihovny 

Slezského zemského muzea Opava 
 
 
Byla seznámena 
            -     s výroční zprávou o činnosti MÚ  Vrbna p/P. za rok 2020  
            -     s přijetím dotace ve výši 13 809 000,- Kč z MSK pro Domov pro seniory 
            -     s výsledky hospodaření města za období 1 -4/2021  
            -     s informací o uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin a to MŠ Jesenická  
                  26.7.- 27.8.2021 a MŠ Ve Svahu 1.7. – 8.8.2021 
           -      s návrhem programu Příměstského tábora na rok 2021 s názvem Z pohádky do   
                  Pohádky 

- se sebehodnotícími zprávami a přehledem aktivit příspěvkových organizací za I. pol. 2021 
 
 
Jmenovala  

- člena Komise životního prostředí pana Patrika Locku od 1.5.2021 
                                                                      
 
 
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, rozhodovala o uzavření smluv o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu. 
 
 
 
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  0411/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, 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, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0520/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0412/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0407/ZM/13/2021 - odboru VV předložit kronikářce čistopisy kronik města 2014, 2015, 2016 a 2017 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0333/ZM/12/2020 - MPO zajistit demolici z vlastních zdrojů 

Zodp.: Rada města - splněn 

 

0331/ZM/12/2020 - MPO nechat zpracovat studii této lokality na ul. Kopečná 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

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

Zodp.: Rada města - splněno 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 
Číslo materiálu: 0488/ZM/2021 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Do konce února mohla každá fyzická či právnická osoba zasílat návrhy kandidátů (jednotlivců či kolektivů) 
na tři druhy ocenění města dle "Zásad pro udělování Čestného občanství města, Ceny města a Podě-
kování Rady města Vrbna pod Pradědem" (byly schváleny Změ 24.6.2015, usnesením č. 77/5/2015 a od 
1. ledna 2016 vzešly v platnost), přiloženy v příloze. 
 
Celkem bylo zaevidováno 15 návrhů. 
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Po vydání stanoviska Kulturní komise a následným projednáním Radou města dne 7.4.2021, usnesení č. 
1490/RM/42/2021, byl ze zaevidovaných návrhů předložen k projednání do Zastupitelstva města 1 kandidát 
navržen na ocenění "CENA MĚSTA", a to:  
 
Ing. Jarmar Zdeněk 
Za aktivní dlouholetou práci na městském úřadě. Významně přispěl  k rozvoji města a k rozvoji česko - pol-
ské spolupráce.  
Navrhla Ing. Alena Šmigurová za Euroregion Praděd.  
 
Návrh na ocenění je obsažen v příloze. 
Zastupitelstvo města návrh na udělení ocenění města projedná v souladu s jednacím řádem, dle "Zásad..." 
zmiňovaných výše.  
 
Cenu města Vrbno pod Pradědem slavnostně předá oceněnému starosta města Vrbna pod Pradědem při 
příležitosti zasedání ZM nebo jiné slavnostní příležitosti. 
Ocenění bude provedeno formou předání pamětní medaile a listiny osvědčující udělení Ceny města a udě-
lením finančního daru do výše 5.000 Kč (respektive 2.000 Kč - poníženo o cenu mince) dle rozhodnutí Za-
stupitelstva. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0413/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem uděluje  

"CENU MĚSTA" kandidátovi:  

Ing. Jarmar Zdeněk za rozvoj města a rozvoj česko - polské spolupráce 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o udělení finančního daru ve výši 2 000 Kč pro oceněného 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0509/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0414/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, 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, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Zahrádky Na Bělidle 
Číslo materiálu: 0532/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Na podzim roku 2020 zažádali nájemníci o odkup částí pozemků parc. č. 1014/3, 1017, 1018, 1019 1020 a 
1021. Při přípravě materiálů pro jednání zastupitelstva se nechalo zpracovat následující stanovisko staveb-
ního úřadu:  
Stanovisko OVaŽP: Námitka: Z hlediska ochrany veřejných zájmů není splněna podmínka uvedená v ust. § 
20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kdy pozemek se vymezuje 
vždy tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Na základě výše uvedeného stanoviska rozhodlo zastupitelstvo zkusit nájemcům nabídnout odprodej do 
podílového spoluvlastnictví. Za tímto účelem bylo svoláno jednání se všemi nájemci. Nájemníci byli sezná-
meni se stanoviskem stavebního úřadu a byla jim nabídnuta schůdná cesta odprodeje do podílového spolu-
vlastnictví. Bohužel, mezi nájemníky nebyla nalezena shoda, která je nutná pro realizaci prodeje do podílo-
vého spoluvlastnictví. Z tohoto důvodu se předkládá usnesení o pokračování v nájemním vztahu.  
 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Zastavovací studie vznikla na základě požadavku, když jsme obdrželi požadavek o koupi části 
parcely ze jmenované lokality. Na základě toho jsme dostali úkol, zpracovat ZS, kterou jste byli mnozí se-
známeni. Jsou dvě strany. Plně Vás chápu, že tam máte zahrádky, ale z druhé strany je plno mladých rodin, 
které chtějí stavět a Vrbno jim nemá co nabídnout. Aby nedocházelo k těmto střetům, navrhuji, abychom 
urychleně začali pracovat na velké parcele, je to lokalita pod Hradilem, abychom začali pracovat na PD. 
Nechal bych teď zahrádky v tom stavu, jak jsou. Ve spodní části jste si zažádali o koupi, jenomže ta koupě 
nic neřeší. V novém ÚP je podmínka, že jsou to parcely určené k zastavění, kdybychom Vám to rozparcelo-
vali a prodali, tak bychom po Vás podle současných pravidel museli vyžadovat to, abyste do pěti let postavili. 
Když toto vyjmeme, tak je tam i tak jeden velký rozpor. V ÚP, přímo v nepovolených činnostech je na této 
parcele zahrádkaření. Takže i kdybychom Vám tento pozemek prodali, tak když půjdete na SÚ, tak tam ne-
postavíte ani skleník, ani pergolu atd. Je to v ÚP určeno k zastavění. ÚP vznikal cca 7 let. Navrhuji, abychom 
současné nájmy nechali a orientovali jsme se na lokalitu pod Hradilem. Udělejme kompletní PD s tím, že 
nabídneme možné etapy provedení prací. Z druhé strany nechceme, aby mladé rodiny odcházely, a opravdu 
jim nemáme co nabídnout. Toto je řešení, které můžeme v současnosti nabídnout, abychom vyhověli oběma 
stranám. Chápu i současné nájemníky, ale také chápu mladé rodiny, které tady chtějí zůstat a stavět tady.  
Pí Soudková: Připadá mi, že na zahrádkáře se trochu zapomíná, mělo by to být trochu vyrovnáno. Říkám to 
z toho důvodu, že v červnu jsme schvalovali nějaký plán strategického rozvoje, ve kterém bylo napsáno, 
příprava lokalit pro výstavbu a byly tam zmíněny lokality těch zahrádek. Vím, že jako město máme pozemků 
nedostatek. Ale v rámci toho strategického rozvoje by mělo být myšleno i na zahrádkáře.  Souhlasím s tím, 
že lokalita Žižkova by se měla vybudovat prioritně s tím, že u bodu 19  je navrženo pokračovat v pronájmu a 
u bodu 6 je napsáno, že bude pokračováno v dlouhodobém pronájmu.  Navrhuji, aby u bodu 19 bylo pokra-
čováno v dlouhodobém pronájmu.  
P Kopínec: Nechceme současné nájemce stěhovat z těch jejich starých zahrádek. Mají tam skleníky, pergoly 
atd. Takže když teď vytvoříme nové zahrádky, tak to není úplně řešení. Protože spoustu těch nájemců není 
schopno ty zahrádky přestěhovat. Byl už úkol v radě, vytipovat nějaké nové pozemky, ale spíše jednáme o 
stávajících zahrádkách.  V rámci ÚP nás do intravilánu vůbec pustit nechtějí, lokalita Žižkova byla takové 
krajní řešení, je to jedna z posledních lokalit k zastavění, která bude možná.  
Ing. Kudelová: Já bych chtěla jen říct k těm zahrádkářům, že sněmovna schválila zahrádkářský zákon. Mimo 
jiné tam bylo jasně prohlášeno, že to je činnost, která je veřejně prospěšná, měla by být podporována a mys-
lím, že když někdo tu zahrádku užívá 30 nebo 40 let, tak je to určitý způsob jeho života, který my mu během 
výpovědní lhůty narušujeme, a není to dobře. Myslím si, že by ty zahrádky tak měly zůstat. Udělat tam dlou-
hodobé nájmy, aby ti lidé měli jistotu. Protože je strašně nepříjemné bydlet v nějakém městě, kde nevím, 
jestli za půl roku nebo rok dostanu výpověď. To si myslím, že nepřispívá ke spokojenosti a perspektivě. Ne-
odpustím si jednu věc, ta studie na Žižkově už roky, za toto a minulé období leží v šuplíku a nebylo na ní 
pokračováno a udělaly se další tři zastavovací studie, přesto, že jste o nich hovořil, že to jsou jenom skici. 
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K té studii Žižkova nemůžu hlasovat proto, aby ta lokalita byla připravována po částech. Souhlasím s tím, 
aby po částech byly etapizovány jednotlivé dodavatelské práce. Tohle je pro mě podmínkou, protože pokud 
lokalita není udělaná najednou a se zohledněním všech souvislostí, tak většinou z toho vznikne takový koč-
kopes. Jen vycházím z usnesení.  
p. Kopínec: Je rozpor stavebního zákona s ÚP. Jsou tam nepřípustné zahrádkářské kolonie v těch lokalitách, 
které jsme jmenovali. Není řešení udělat dlouhodobý nájem, ale pusťme se do změny ÚP, abychom to něja-
kým způsobem vyřešili.  
Pí Soudková: Já jen připomínám, že toto jsem navrhovala už minule.  
Pí Pospíšilová: Já jsem hlavně spokojená s tou změnou ÚP, že teda do toho půjdete.  
P. Kopínec: To nikdo neví, to je můj návrh a teprve se o tom bude hlasovat.  
p. Pospíšil: Před hlasováním jsem chtěl zmínit, že 75% nájemců těch zahrádek, jsou obyvatelé těch okolních 
domů, takže vy jim nevezmete zahrádku někde na konci města. Oni se z těch oken budou dívat na to místo, 
kde tu zahrádku měli.  
P. Kopínec: Většina těch nájemců, jsou lidé, kteří bydlí v těch bytech v blízkosti.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0415/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

pokračovat v nájemním vztahu u pozemků parc. č. 1014/3, 1017, 1018, 1019, 1020 a 1021 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

7. Lokalita pro výstavbu RD Žižkova 
Číslo materiálu: 0529/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Nejedná se o závaznou studii zájmového území, po konzultaci s projekční kanceláři bude provedena etapi-
zace dle možností napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastruktůru. Předpoklad je rozdělení realizace 
území na 3 etapy  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0416/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s návrhem studie pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Žižkova 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zadáním zpracování kompletní projektové dokumentace lokality Žižkova  dle studie SPS Opava z roku 2010  

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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8. Petice občanů města Vrbna pod Pradědem k lokalitě Na Bělidle Z72 
Číslo materiálu: 0530/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Občané prostřednictvím petice vyslovují nesouhlas se záměrem výstavby rodinných a bytových domů v ob-
lasti ulice Husova a Na Bělidle ve Vrbně pod Pradědem.  
 
Na lokalitu máme zpracovanou zastavovací studii (úkol ze ZM), kterou předkládáme v příloze k seznámení.   
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Důvodem, proč jsem proti je to, že  je v odpovědi na petici napsáno, že si mají občané uvědo-
mit, že jsou to lokality pro výstavbu.  
Ing. Pešatová: V této fázi jsou to zatím pozemky pro výstavbu s tím, že potom bychom v bodě č. 19 dali 
ukládací usnesení MPO, aby nachystal návrh usnesení na změnu využití lokality v ÚP. Protože v současné 
době ani nemůžeme jinak odpovědět.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0417/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s peticí občanů města Vrbna pod Pradědem 

se zpracovanou zastavovací studií 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zněním odpovědi na petici 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Jana Soudková 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1159/1 
Číslo materiálu: 0490/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM L... H... a T... H... 
za účelem: rozšíření sousedního pozemku 1162/1 ve vlastnictví rodinného příslušníka 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené nezastavěného území. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  bez 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Jedná se o Zemědělský pozemek. 
Stanovisko MPO: Jedná se o nezastavěné území vhodné k pronájmu. 
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Rozprava: 

Ing. Kudelová: To je právě jedna z lokalit, kde si myslím, že bychom měli respektovat to, že je tam zeleň, je 
otázka, jaký úmysl s tím má nový majitel. Pokud by tam měl vzniknout anglický trávník, tak to asi není úplně 
to, co bychom asi chtěli s ohledem na zachování těch zelených pásů. Chtěla jsem říct důvod, proč nebudu 
hlasovat pro.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0418/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1159/1 o výměře 1244 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 

minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4604/094 ve výši 38 Kč/m2 + ostatní náklady spojené 
s prodejem 

nemovistost bude prodána nejvyšší nabídce 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 16, proti 1, zdrželo se 1, 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. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se: Pavel Kamenský 
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1273 
Číslo materiálu: 0491/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J... Ž... 
za účelem: získání odvodňovacího příkopu, který ústí do náhonu ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: NN, Cetin 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0419/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1273 o výměře 100 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4612/102 ve výši 22.000 Kč  + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1272 
Číslo materiálu: 0492/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  W... B... 
za účelem: scelení pozemku u RD č.p. 56 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (B...) 
 
vada: drobné stavby ve vlastnictví nájemce 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0420/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1272 o výměře 593 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4606/096 ve výši 151.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1092, 1093, 1091, 1090, 1089, 1086, 
1088 a 1087 

Číslo materiálu: 0493/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  L... V... 
za účelem: hospodaření 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy zemědělské, pozemek parc. č. 1092 patří pod Plochy vodní. 
 
pacht:  ano (V...) 
 
vada: VN a Cetin 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Respektujeme schválená pravidla města, proto nedoporučujeme. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Jde o zemědělské pozemky. 
Stanovisko MPO: Podle schválených Pravidel pro prodej nemovitého majetku se plochy označené jako 
Plochy zemědělské neprodávají a přednostně pronajímají. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0421/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1086 o výměře 10606 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

 - pozemku parc. č. 1087 o výměře 1728 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území  

- pozemku parc. č. 1088 o výměře 6065 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

-pozemku parc. č. 1089 o výměře 4317 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí  

- pozemku parc. č. 1090 o výměře 5336 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

- pozemku parc. č. 1091 o výměře 1086 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

- pozemku parc. č. 1092 o výměře 1823 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 
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- pozemku parc. č. 1093 o výměře 37296 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4610/100 ve výši 1.912.000 Kč + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 645/1 
Číslo materiálu: 0494/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P... G... 
za účelem: za účelem přístupu ke komunikaci 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já se jenom zeptám, jestli je to počítané pro výstavbu, protože samotný přístup neodpovídá 
těm metrů, a pokud je to pro výstavbu, jestli tam bude ta pětiletá lhůta. Aby to bylo spravedlivé. 
Mgr. Fotopulos: P. Gut si podává opětovnou žádost. Žádal část pozemku u spodní hrany. Tenkrát vyhlášen 
záměr nebyl, tak zkusil požádat o pozemek celý. Tato plocha je určená k vystavení, ale p. Gut by chtěl stavět 
na svém pozemku, který je uprostřed toho našeho. Přikláněl bych se k tomu, aby když v této lokalitě, na těch 
dvou parcelách, postaví nějakou stavbu a chtěl by ji zrealizoval, tak bychom na náš pozemek uplatnili výhra-
du zpětné koupě.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0422/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 645/1 o výměře 2474 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4609/099 ve výši 457.000 Kč + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby na dobu 5 let 
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Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1001 
Číslo materiálu: 0495/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I... R... 
za účelem: pozemek pro zahradu 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (I... R...) 
 
vada: zatrubněné podzemní vedení vody 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Souhlasíme, ale upozorňujeme, že dle schváleného územního plánu se jedná o poze-
mek, na němž je nepřípustné umístit stavbu pro rodinnou rekreaci (není zřejmé z žádosti). 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Pro lokalitu Na Bělidle byla v minulosti zpracována zastavovací studie. Na pozemku parc. 
č. 1001 se nachází podzemní vedení vody (odvedení extravilánových vod, bývalý přivaděč do barvírny), 
které případnou stavbu RD komplikují. 
 
 
 

Rozprava: 

Pí Janků: Není to stejný případ jako zahrádky Na Bělidle? Když je to pozemek na zastavení, tak to nemůže-
me pronajmout.  
Mgr. Bártek: To je zahrada, která je k tomu domu.  
Ing. Pešatová: Ale tady je ta vada, že tam vede podzemní vedení, takže tam stejně nikdo tu výstavbu nepo-
volí.  
p. Kopínec: Principiálně máš pravdu, akorát tam nikdo nic nepostaví. Můžeme to potom zahrnout do té změ-
ny územního plánu. 
  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0423/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1001 o výměře 547 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4615/105 ve výši 211.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, 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, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 
Číslo materiálu: 0496/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I... K... 
  V... O... a M... L... 
  A... K... 
  M... Z... 
   
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 
pronájem: ano (B...) 
 
vada: NN, drobné stavby ve vlastnictví nájemce 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0424/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 1928 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: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

- 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 

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

nemovitosti budou prodány nejvyšší nabídce 

minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4605/095 ve výši 719.000 Kč bez DPH + ostatní nákla-
dy spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
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Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
Číslo materiálu: 0497/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M... V... a N... V... 
 
za účelem: rozšíření zahrady a vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (V...) 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Pro pozemek parc. č. 1224/1 byla zpracovaná zastavovací studie, kterou naleznete v 
příloze. Účel žádosti neodpovídá zastavovací studii. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0425/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 750 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4607/097 ve výši 270 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 150/2 
Číslo materiálu: 0498/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P... F... 
 
za účelem: ucelení zahrady 
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Podle ÚP se jedná o Plochy dopravní infrastruktury. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: My prodáváme pozemek, který je náš, ale přitom za tou lávkou vede cesta, která jde kolem té 
zahrádky nahoru. My tu cestu potom budeme kupovat z té velké parcely, která je vlevo, nebo budeme chodit 
přes jeho pozemek?  
Bc. Kopča: My jsme ani teď neměli ten přístup.  
Ing. Kudelová: Druhý úkol by potom byl, abychom si my vyřešili tu cestu, která v tomto místě jde na jiné par-
cele. Chtělo by to tu komunikaci odměřit a v katastru stabilizovat, jako komunikaci. Jedna cesta končí u plotu 
p. France a druhá cesta začíná o kousek výš. Napravit v katastru vedení té komunikace. Může si to vzít rada 
jako úkol a začít to s odborem řešit.  
  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0426/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 150/2 o výměře cca 25 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4611/101 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 377/2 
Číslo materiálu: 0499/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM J... V... a M... N... V... 
 
za účelem: stavby přístřešku pro auto 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ne 
 
vada: Cetin 
 



strana 18 

 

 

Stanovisko OVaŽP: Pro bližší posouzení záměru je nutno mít k dispozici konkrétní návrh vč. stanoviska 
úřadu ÚP v Bruntále. (V územní plánu se neřeší parkování pod přístřeškem, ale je zde přípustné výlučně 
parkování v hromadných nebo vestavěných garážích, nepřípustným využitím jsou samostatně stojící indivi-
duální garáže.) 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0427/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 377/2 o výměře 66 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2021/4616/106 ve výši 35.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Rudolf Kudela 
Nehlasoval:       
 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemku 1816/3 
Číslo materiálu: 0500/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

1. 
žadatel:  P... G... 
za účelem: zahrady 
2. 
žadatel:  SJM J... J... 
za účelem: zahrady 
3. 
žadatel:  J... P... 
za účelem: zahrady 
4. 
žadatel:  P... K... 
za účelem: zahrady 
5. 
žadatel:  H... V... 
za účelem: zahrady 
6. 
žadatel:  M... K... 
za účelem: zahrady 
7. 
žadatel:  R... H... 
za účelem: zahrady 
8. 
žadatel:  J... M... 
za účelem: zahrady 
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Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (žadatelé jsou nájemci) 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme (dělením pozemků by došlo k zhoršení poměrů v území). 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Souhlasíme se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: Jedná se o lokalitu určenou ÚP k zastavění. Doporučujeme nevyhlásit záměr. Požadavky 
na jednotlivé části pozemku (představa koupěchtivých) neodpovídá požadavkům pro dělení pozemků (napo-
jení na veřejnou komunikaci). S největší pravděpodobností takto navržené dělení pozemku stavební úřad 
nepovolí. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: V souvislosti s tím bych požádala, aby to bylo uvedeno i v plánu strategického rozvoje města. 
Ať se to tam napíše v rámci aktualizace.  
Pí Kubíčková: On se samozřejmě aktualizuje a analyzují se věci, které tam jsou, takže toto se tam nemusí 
teď dávat.  
Ing. Kudelová: Prosila bych ten návrh, ve kterém uložíme radě návrh na zadání změny, aby to nebylo jen 
jeden bod, takových míst je tady určitě více a ve Vrbně existuje mnoho menších pozemků a parcel, na které 
roste zeleň. Měli bychom se víc orientovat na to, abychom se nestali městem cihel a betonu, ale měli i sku-
piny zeleně, které do města patří. Jinde to sází, my to tu máme a kácíme to.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0428/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

1. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 161 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 

2. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 260 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 

3. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 589 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 

4. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 456 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 

5. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 495 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 

6. 
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části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 456 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 

7. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 475 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 

8. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 375 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4616/106 ve výši 400 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

Radě města předložit seznam lokalit (pozemků)  navržených na změnu využití dle stávajícího územního plánu 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 162/2 
Číslo materiálu: 0501/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Z... P... a I... O... 
 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0429/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 
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pozemku parc. č. 162/2 o výměře 71 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 2021/4614/104 ve výši 27.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1229 
Číslo materiálu: 0502/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J... J... a L... K... 
 
za účelem: vytvoření dvou samostatných parcel určených pro výstavbu RD, včetně zajištění inženýrských sítí 
(elektřina, čistička odpadních vod, studna). Jedna parcela by sloužila k vlastní výstavbě, druhá 
k následnému prodeji. 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Nedoporučuje (vyčkat na studii) 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru dokud nebude schválena 
Zastavovací studie celé lokality. 
Stanovisko MPO: Doporučujeme prodej realizovat podle navržené zastavovací studie a to pro stavbu jed-
noho RD (další parcelu si můžeme prodat sami). Navrhujeme prodej části pozemku parc. č. 1229 o výměře 
cca 1100 m2 (v zastavovací studii č. 7). 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0430/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1229 o výměře 2844 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 

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

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4608/098 ve výši 743.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
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Zdržel se: Dušan Pechal 
Nehlasoval:       
 

 

22. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 
Číslo materiálu: 0503/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  D... Ch... a T... Z... 
 
za účelem: renovace a výstavby rezidenčního bydlení (viz. přílohy) 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  na pozemku parc. č. 304 je zřízeno břemeno ve prospěch Správy silnic 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. Žadatelé předložili seznam referenčních staveb. Referenční stavba Jičínská 
157 v Loučce u Nového Jíčína byla prověřována. Reference podal starosta Nového Jíčína Mgr. Stanislav 
Kopecký, který má v působnosti místní část Loučka. Potvrdil rekonstrukci stávby a zároveň potvrdil, že bu-
dovu obývají rezidenti s vyšší bonitou. 
 
Dle ÚP se stavba nachází v ploše občanského vybavení se specifickým využitím OX2 a proto za současné-
ho stavu není možno realizovat projekt o 10 bytových jednotkách. Žadatelé budou iniciovat změnu ÚP ve 
zkráceném řízení na své náklady. Změnu bude zpracovávat Odbor územního plánování MěÚ Bruntál a takto 
připravenou změnu bude schvalovat ZM. Žadatelé chtějí mít jistotu podpory ZM při schválení změny ÚP 
zastupitelstvem s tím, že by tato podpora byla smluvně ukotvena v kupní smlouvě. 
 

Rozprava: 

Mgr. Fotopulos: Cena je ve výši 2.400 000 Kč. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0431/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

1. 

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 
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pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

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

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

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se záměrem koupěchtivého u předmětu koupě podat změnu Územního plánu ve zkráceném řízení u místně a věcně 
příslušného úřadu územního plánování, která spočívá ve změně plochy občanského vybavení se specifickým využi-
tím (OX2) na plochu umožňující realizaci 10 bytových jednotek 

pod podmínkou úhrady nákladů spojených se změnou ÚP koupěchtivým 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

23. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 
789/2 

Číslo materiálu: 0504/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J... Ž... 
 
za účelem: přístupu k zařízení pstruží farmy 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. Pozemek parc. č. 777/2 Plochy výroby a skladování 
– drobná řemeslná výroba. 
 
pronájem: ano (S...) 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme realizaci směny. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0432/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

část pozemku parc. č. 790 o výměře cca 445 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zboře-
niště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4613/103 ve výši 210 Kč/m2 

za 

- část pozemku parc. č. 789/2 o výměře cca 902 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond 

- část pozemku parc. č. 777/2 o výměře cca 65 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4613/103 ve výši 210 Kč/m2 

pod podmínkou dorovnání kupní ceny 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 
Číslo materiálu: 0525/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Před 20 lety došlo k uzavření budoucích kupních smluv na osm mezonetových bytů na ulici Krejčího. Na 
základě budoucích smluv by měl převod proběhnou letos na podzim. Aby mohl být prodej jednotlivých byto-
vých jednotek realizován, je nejprve nutné, aby bytové jednotky existovaly. V tomto případě existuje jediný 
způsob, a to prohlášením vlastníka o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. 
Zpracování prohlášení vlastníka bylo zadáno právní kanceláři. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0433/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí: 

1. 

jednotky č. 487, 488/58, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4760/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4760/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

2. 

jednotky č. 487, 488/59, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
7540/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 7540/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

3. 

jednotky č. 487, 488/60, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
3080/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
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bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 3080/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

4. 

jednotky č. 487, 488/61, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
3090/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 3090/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

5. 

jednotky č. 487, 488/62, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2890/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2890/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

6. 

jednotky č. 487, 488/63, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2910/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2910/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

7. 

jednotky č. 487, 488/64, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
7120/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 7120/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

8. 

jednotky č. 487, 488/65, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
7230/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 7230/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

 

9. 

jednotky č. 487, 488/42, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4740/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4740/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

10. 

jednotky č. 487, 488/43, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4720/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4720/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

11. 

jednotky č. 487, 488/44, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2100/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2100/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

12. 

jednotky č. 487, 488/45, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2200/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k  bydlení a o 
velikosti 2200/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

13. 
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jednotky č. 487, 488/46, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2170/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2170/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

14. 

jednotky č. 487, 488/47, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2120/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2120/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

15. 

jednotky č. 487, 488/48, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4630/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4630/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

16. 

jednotky č. 487, 488/49, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4700/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4700/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

 

to vše v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřa-
dem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 

 

pod podmínkou předložení platné Budoucí kupní smlouvy a splnění podmínek daných Budoucí kupní smlouvou  

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Zrušení prodeje nemovitosti - pozemku 1464/8 
Číslo materiálu: 0505/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

I... H... (B...) a M... H...  odstoupili od své původní žádosti a o odkoupení pozemku již nemají zájem. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0434/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0329/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku parc. č. 1464/8 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem a usnesení č. 0388/ZM/13/2021 ze dne 31.03.2021, kterým bylo rozhodnuto o prodeji 
pozemku parc. č. 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, 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, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Prodej nemovitosti - části pozemku 136/1 
Číslo materiálu: 0506/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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0376/ZM/13/2021 ze dne 31.3.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 27.4. do 30.5.2021. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0435/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J... M... a T... M... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2021/4552/042 ve výši 356 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

27. Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
Číslo materiálu: 0507/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M... K... a P... V... 
za účelem: ucelení zahrady přináležící k RD 
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Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  NN, VN 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0380/ZM/13/2021 ze dne 31.3.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 27.4. do 30.5.2021. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0436/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M... K... a P... V... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4555/045 ve výši 269 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Prodej nemovitostí - pozemků 1220/4 a 1221/1 
Číslo materiálu: 0508/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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0379/ZM/13/2021 ze dne 31.3.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 27.4. do 30.5.2021. 
 

Rozprava: 

Pí Kubíčková: To přišlo až po termínu? 
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Bc. Kopča: Ano 
Mgr. Bártek: Pan Mičík žádá jen o jeden pozemek a tam jsou dva.  
Bc. Kopča: P. Mičík žádá jen část. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0437/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B... S... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4556/046 ve výši 483240 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

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

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, 
Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Mgr. Zdeněk Bártek 
Nehlasoval:       
 

 

29. Prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
Číslo materiálu: 0510/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 
 
Na základě usnesení ZM o vyhlášení záměru na prodej pozemku byla realizována soutěž. Nejvyšší nabídku 
podal V... S... (1.115.000 Kč). M... K... nabídla 830.000 Kč. Cena podle znaleckého posudku číní 780.000 
Kč.  
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ochranné pásmo vodního toku 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0381/ZM/13/2021 ze dne 31.3.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 27.4. do 12.5.2021. 
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Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0438/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V... S... 

výše kupní ceny: 1.115.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

30. Prodej nemovitosti - části pozemku 257 
Číslo materiálu: 0524/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dle ÚP se jedná o plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (K...) 
 
za účelem:  stavba přístřešku pro auto 
 
vada:  u prodávané části ne 
   
 
 
Dne 19.07.2019 byla podána žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 257, kterou podal Ing. P... G.... 
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-
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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. 
 
První etapa (horní řada bytovek č.p. 484, 485 a 486) byla projednána ZM pod číslem usnesení 
0391/ZM/13/2021 ze dne 31.3.2021. V tomto usnesení bylo rozhodnuto u prodeji zahrádky p. G... (k patě 
domu). V této chvíli se zpracovává geometrický plán a na jeho základě bude požádáno o souhlas s dělením 
pozemku na stavebním úřadě. 
  
Tímto usnesením se dostáváme k realizaci druhé etapy ve spodní řadě bytovek  (č.p. 481, 482 a 483). Žá-
dost o odkup paní Kočičkové části pozemku 257 je předmětem usnesení o prodeji. O část pozemku žádá za 
účelem stavby přístřešku pro auto. Příloha mapka-prodej. 
 
U zahrádek byla situace následující. V.. G... a B... B... nechtěli koupit pozemek u paty domu (jejich sousedé 
trvali na odkupu k patě 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 uvede-
ným byla písemně situace popsána. V.. G... reagovala odstoupením od koupě. Zároveň i paní K... odstoupila 
od koupě zahrádky. Za této situace již nevznikne nepřístupný pozemek a získání souhlasu s dělením od 
stavebního úřadu je teoreticky možné. Na druhou stranu je výsledek hodně vzdálen původní představě. Nej-
lépe je to vidět v příloze s názvem mapka-situace. Proto je navrženo i druhé usnesení, kterým se ověří, zda 
ZM bude chtít takto navržený prodej realizovat. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0439/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 25 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: E... K... 

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

Zastupite lstvo  m ěsta Vr bno pod Pradědem tr vá  

na realizaci prodeje částí pozemku parc. č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem dle přílohy mapka-situace 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: René Darmovzal 
Nehlasoval:       
 

 

31. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0511/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Usnesením č. 0386/ZM/13/2021 ze dne 31.3.2021 rozhodlo ZM o prodeji pozemku parc. č. 1158/1 nejvyšší 
nabídce. Dne 12.05.2021 byly vyhodnoceny doručené nabídky (celkem 8 nabídek). Nejvyšší nabídku podala 
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M... K... a to 480.000 Kč bez DPH. Cena podle znaleckého posudku č. 94/5280/2020 činí 187.286 Kč bez 
DPH. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0440/ZM/14/2021:  

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: M... K... a L... S... 

za nabídnutou cenu  ve výši 480.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

32. Žádost o prodloužení lhůty k podpisu smlouvy 
Číslo materiálu: 0516/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Usnesením č. 0264/ZM/10/2020 ze dne 24.6.2020 rozhodlo ZM o prodeji částí pozemku parc. č. 198/1 v k.ú. 
Železná pod Pradědem. Kupující se rozhodl zajistit geometrický plán ve vlastní režii. Kupující by měl mít 
geometrický plán koncem měsíce května. Po jeho dodání bude podána žádost o schválení dělení pozemku 
na Stavební úřad, kteřý se řídí správní lhůtou.  
Podle platných pravidel je nastavena lhůta k podpisu smlouvy v délce 1 roku od rozhodnutí ZM. V tomto 
případě je pravděpodobné, že stanovená lhůta bude překročena. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0441/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

prodloužit lhůtu k podpisu kupní smlouvy o 6 měsíců v případě prodeje části pozemku parc. č. 198/1 v k.ú. Železná 
pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, 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, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Nesouhlas s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0526/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

K nesouhlasu je možné uvést následující: 
 
Časová náročnost 
 
Prodeje pozemků prochází 2x ZM. První vyhlašuje záměr na prodej a druhé ZM rozhoduje o prodeji samot-
ném. ZM se schází 4x do roka. Je tedy zřejmé, že celý proces bude trvat min. půl roku. Na tuto skutečnost je 
každý koupěchtivý upozorněn. 
 
Otevřenost procesu prodeje 
 
Záměr na prodej se podle zákona o obcích zveřejňuje na ÚD právě proto, aby se s ním mohla veřejnost 
seznámit a případně vznést námitky či protinabídky. Ze své podstaty to je otevřená věc. 
 
Způsob výběru kupujícího 
 
Stěžovatelka zpochybňuje výběr kupujícího obálkovou metodou a navrhuje konstrukt, který připomíná § 
2140 NOZ. Tedy postup dorovnání nabídky, který se uplatňuje u předkupního práva podle následující citace: 

„Ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupní-
kovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).“ 

K takovému postupu v případě prodeje obecního majetku není v legislativě ČR žádná opora. Koupěchtivému 
podáním žádosti o odkup nevzniká žádné předkupní právo. Předkupní právo vzniká ze zákona nebo doho-
dou smluvních stran. V tomto případě ani jedna varianta nenastala. 
Způsob výběru byl proveden podle platných pravidel formou obálkové metody. 
 
Vypovězení kupní smlouvy s paní K... 
 
Zde je potřeba varovat před institutem předsmluvní odpovědnosti podle § 1729 NOZ: 

(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce prav-
děpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření 
smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. 
 
(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který 
odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. 

Vyhověním návrhu stěžovatelky by se obec vystavila zbytečnému riziku, které by spočívalo v uplatnění ná-
hrady škody ze strany paní Kuncové. Je zde platné usnesení o prodeji, které definovalo kupujícího jako nej-
vyšší nabídku. Paní Kuncová nejvyšší nabídku podala a je rozhodnuta kupní smlouvu uzavřít. To potvrdila 
podpisem smlouvy, návrhu na vklad a úhrádou kupní ceny. Podle kupní smlouvy jsme povinni provést vklad 
do KN. Navíc, uzavření smlouvy je již ve finalizaci. Nenacházíme se v situaci, kdy by se rušilo usnesení o 
vyhlášení záměru - záměr je jen oznámení, nejde o závazný příslib dispozici s majetkem provést. 
 
Vyjádření právníků: 
"Zákon výslovně neupravuje proceduru, jak má obec vyhodnocovat více podaných nabídek při prodeji ne-
movitých věcí, či jakým způsobem má informovat neúspěšné uchazeče. Obecně však lze doporučit, aby byl 
způsob vyhodnocení nabídek zachycen v zápisu z jednání zastupitelstva, ze kterého bude patrné, na zákla-
dě jakých kritérií byla vítězná nabídka vybrána, a proč ostatní nabídky nabídky vybrány nebyly. Následně lze 
uchazeči poskytnout např. výpis z příslušného bodu jednání zastupitelstva. 
 
V praxi se lze setkat s tím, že obce kritéria výběru uchazeče zveřejní v rámci záměru prodeje pozemku, pří-
padně obec uspořádá veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. V takovém případě musí postupovat v soula-
du se zveřejněnými kritérii, resp. v souladu s podmínkami soutěže; v případě veřejné soutěže vyplývá povin-
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nost informovat neúspěšné uchazeče přímo ze zákona. Podání nabídky občanem obce lze též považovat za 
realizaci jeho práva obracet se na orgány obce s podněty či žádostmi o projednání, přičemž orgány obce by 
měly tyto podněty vyřídit. Vyřízení uvedené žádosti odpovídá i zásadám dobré správy. 
 
Pakliže obec vyhodnocovala pořadí uchazečů, doporučujeme zaslat stručné písemné sdělení o pořadí ucha-
zeče. Pokud nevyhodnocovala, postačí sdělení, že nabídka nebyla vybrána. 
 
Dále upozorňujeme na to, že neúspěšný uchazeč sice může vyjádřit nesouhlas s výběrem jiného uchazeče a 
označit jej za "odvolání", nicméně takové "odvolání" nemá v zásadě žádný právní význam a nijak nebrání 
obci, aby smlouvu uzavřela s úspěšným uchazečem. Odvolání lze (dle obsahu) opět posoudit jako podnět či 
žádost o projednání orgánem obce." 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0442/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nesouhlasem s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem konstatu je  

neopodstatněnost nesouhlasu ve všech jeho bodech 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

34. Vybudování cyklo odpočívadla v lokalitě Mnichov - točna autobusů 
Číslo materiálu: 0489/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Záměrem je v rámci dotačního programu Podpora cykloturistiky v MSK vybudovat zázemí pro cyklisty v loka-
litě Mnichov - točna autobusů. Podoba zázemí bude sjednocena s ostatními odpočívadly ve městě.  
 
Cyklo zázemí bude sestávat z: 
- přístřešek s posezením, který bude větší a doplněn o gril 
- 2 x wc 
- infotabule 
- stojany na kolo 
- odpadkové koše 
- knihobudka 
- terénní práce 
 
 
Odhadovaný rozpočet: 400 - 500 tis. Kč 
Dotace: 75 % 
 
Termíny pro podání: 1.1.2021 - 31.5.2022 
 

Rozprava: 
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Ing. Pešatová: Na RM jsme se dohodli, že toto ještě rozšíříme o elektro nabíječku na kola. Projektant již toto 
řeší se zástupcem ČEZu, abychom to tam umístili. Ví o tom i majitel Sněženky i nájemce.  
Ing. Kudelová:  Chtěla bych připomenout, že je tam točna autobusů a že tam často dochází k tomu, že tam 
parkují auta. Zda by bylo možné tam udělat nějaké opatření, které funguje. Zaznamenala jsem, že 
v lokalitách, kde podporují cestovní ruch, tak zřizují místa pro karavany a tam by to zrovna bylo vhodné. Tak 
pokud se tam bude dělat nějaké zařízení pro nabíjení kol, tak by se mohlo počítat i s tímto. Nevím, jestli do-
šlo k nějaké změně, ale parkoviště, které se budovalo nad Penzionem u Hradilů, tak by v létě tam šel také 
vymezit prostor pro karavaning. I to by byla věc, která by podpořila rozvoj cestovního ruchu ve Vrbně. 
p. Kopínec: Narážíme tam na CHKO vs. Povodí, ale budeme to určitě zjišťovat. Ta lokalita k tomu vybízí. 
Nad tím parkovištěm jsme zatím nepřemýšleli, ale určitě je to nápad. Můžeme zpracovat nějaký návrh a 
potom se k tomu vyjádřit. 
Ing. Pešatová: Já jsem zase mluvila o lokalitě u Sněženky, že tam budeme mít cca 8 parkovacích míst pro 
auta, aby tam nezavazely autobusové dopravě. Bude tam označení se zákazem.  
  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0443/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro 
rok 2021+, dotační titul č. 2 - Cyklistická infrastruktura 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Souhlas se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku, a.s. 
Číslo materiálu: 0523/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Usnesením č. 0162/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 bylo rozhodnuto o prodeji pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě. Kupující, D... O..., koupil pozemek s 
pomocí hypotečního úvěru (Hypoteční Banka, a.s.). Převod byl již realizován. Pozemek je ve vlastnictví D... 
O... a je na něm zřízena výhrada zpětné koupě ve prospěch města.  
Tento případ řešíme poprvé. Proto byl předán právní službě k vypracování. Zároveň byl právní službě zaslán 
dotaz, co se stane v případě, že město využije výhradu zpětné koupě a na pozemku bude váznout zástava. 
Jejich odpověď je následující: 
 
"Pokud jde o otázku, co nastane v případě, že město využije výhradu zpětné koupě a na pozemku bude 
váznout zástava, pak jde o věc složitou. Nevím přesně, jak má město ošetřeno to, aby kupující skutečně 
výstavbu provedl, zda jen výhradou zpětné koupě nebo například i smluvní pokutou. Pokud výstavba nezač-
ne včas a město uplatní výhradu zpětné koupě, bude muset být zástavní  právo vypořádáno, samo o sobě 
nezanikne, zůstane na pozemku váznout, banka uplatní svá práva, která buď již budou vypořádána, nebo 
budou muset být vypořádána finančně nebo realizací zástavního práva. Variant, které mohou v budoucnu 
nastat, je mnoho a zájmy města se v tomto směru nedají zcela stoprocentně ošetřit. Potýkají se s tím obce a 
města napříč republikou."   
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0444/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  
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se zřízením zástavního práva u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem ve prospěch Hypoteční Banky, 
a.s. (IČ: 13584324) dle přílohy 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

36. Darovací smlouva  - Středisko volného času, příspěvková organizace, Bruntál 
Číslo materiálu: 0528/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

SVČ žádá o neúčelový finanční dar. Podklady byly projednány na zastupitelstvu dne 31.3.2021. V rozpočtu 
je s částkou počítáno. 
 

Rozprava: 

V 17:20 odchází p. Darmovzal. Zastupitelé jsou nyní v počtu 17.  
 
Bez připomínek.  
 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0445/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru Středisku volného času Bruntál p.o. ve výši  357 830 Kč 

o uzavření darovací smlouvy se Střediskem volného času Bruntál 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

37. Závěrečný účet DSO Vrbensko za rok 2020 
Číslo materiálu: 0514/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Zastupitelstvo města je seznámeno v souladu se zákonem 250/2000 Sb. se závěrečným účtem dobrovolné-
ho svazku obcí, jehož je členem. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0446/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2020, jehož součástí je Zpráva reviz-
ní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

38. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 2020 
Číslo materiálu: 0534/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Zastupitelstvo města je seznámeno v souladu se zákonem 250/2000 Sb. se závěrečným účtem dobrovolné-
ho svazku obcí, jehož je členem. 
 

Rozprava: 

      

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0447/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2020, jehož součástí je Zpráva revizní komise a 
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

39. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
Číslo materiálu: 0513/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Předmětem schvalování je účetní závěrka Města vrbno pod Pradědem za rok 2020 sestavená k 31. 12. 
2020. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0448/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

40. Schválení Závěrečného účtu Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
Číslo materiálu: 0512/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Auditor vyhodnotil hospodaření města za r. 2020 výrokem: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsem zjistil chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 
odst. 3 písm. b). 
Nápravná opatření k zjištěným nedostatkům jsou přiložena.  
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Nějaká zpráva Finančního výboru? 
Ing. Řezníčková: Oslovovala jsem Finanční výbor, zatím p. Kamenský neodpověděl. Takže do příštího ZM.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0449/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vys lovu je  

souhlas s hospodařením Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 s výhradou 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření města za rok 2020 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem př i j ímá  

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

41. Rozpočtové opatření č.2/2021 
Číslo materiálu: 0515/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou situaci. 
Na straně příjmů byl rozpočet navýšen o 
18 809 946,28 Kč 
jedná se o průtokové dotace pro příspěvkové organizace, dotace na projekty města jako je Oranžový pře-
chod a Efektivní úřad. 
 
na straně výdajů byl navýšen o 
24 309 946,28 Kč 
navýšení zahrnuje převody průtokových dotací, umístění dotačních titulů a navýšení rozpočtu na základě 
žádostí jednotlivých vedoucích odborů. 
 
na straně výdajů snížen o 
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5 500 000 Kč - zrušení nákupu vozidla pro hasiče a zrušení rezervy na půjčky v rámci kotlíkových dotací - 
projekt již nikdo nečerpal 
 
Celkově zůstává rozpočet na strane příjmů a výdajů vyrovnaný, schodek se nemění. 
 
 

Rozprava: 

V 17:25 se vrací p. Darmovzal. Zastupitelé jsou nyní v počtu 18. 
 
Pí Soudková: Schodek rozpočtu ovlivněn není, jsou to pouze příjmy a výdaje, které se mění. Na minulém 
jednání se mluvilo o tom, že se nebudou letos pořádat slavnosti, téměř půl roku se nepořádají ve Střeše 
žádná představení. Vzhledem k objemu peněz, která teče do Střechy, bych chtěla navrhnout, ať nám Stře-
cha vrátí minimálně 500 tis. Kč. 
Ing. Řezníčková: Já jsem se bavila s Ing. Müllerovou a domluvily jsme se, že toto bychom řešily do ZM v září 
s tím, že ještě uvidí, jaké akce se jim podaří organizovat do podzimu. Budeme s tím pracovat. 
p. Kopínec: Vracet se bude 100%, akorát to pak bude o tom v jaké výši.  
Ing. Kudelová: Ta dotace pro letošní rok na zlepšení služeb, v čem spočívá rozpočtové opatření č. 2 pro 
Turistické informační centrum, kde je navýšení 60 tis. ? 
Ing. Řezníčková: To je dotace, která přišla z projektu. To je průtoková dotace, která jen šla přes město.  
Ing. Kudelová: A z projektu je také ta dotace projekt Efektivní úřad a je to poměrně velká částka, tak jsem jen 
chtěla, jestli by mohl pan tajemník stručně říct, v čem to spočívá, a to zefektivnění vysvětlit.  
Ing. Adámek: Jedná se o pořízení nových software, jedná se o Portál Občana, kde mohou lidé podávat veš-
keré žádosti, zjišťovat poplatky, bude se jednat o skartaci materiálů přes Ginis, elektronickou úřední desku, 
je tam hlasovací zařízení pro zastupitele, jsou tam školení.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0450/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č2/2021 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

42. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0527/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2021 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociální fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

V 17:30 odchází Mgr. Vavřík. Zastupitelé jsou nyní v počtu 17. 
 
Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0451/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu paní J... G... na provedení stavebních úprav v domě 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Mgr. Jan Vavřík 
 

 

43. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek přátel Vrbenska 
Číslo materiálu: 0531/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Spolek přátel Vrbenska žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 311 000 Kč na financování 
projektu Toulky po česko-polských tradicích. 
 

Rozprava: 

V 17:32 se vrací Mgr. Vavřík. Zastupitelé jsou nyní v počtu 18. 
 
Bez připomínek. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0452/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci Spolku přátel Vrbenska ve výši 311 000 Kč na projekt Toulky po česko-
polských tradicích 

uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Spolek přátel Vrbenska 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

44. Smlouva o poskytnutí dotace  MSK - akceschopnost jednotky SDH 
Číslo materiálu: 0533/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

MSK poskytuje městu dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0453/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí dotace od MSK ve výši 100 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 

uzavřít smlouvu o dotaci s MSK 
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Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

45. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod 
Pradědem č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demolič-
ním, ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Že-
lezná 

Číslo materiálu: 0517/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D. 
 

 

Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem sta-
vebním a demoličním  ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech Bílý Potok, Mnichov, Vidly a 
Železná, byl podán na základě informace MV, kdy došlo ke změně příslušných zákonů. 
 
 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0454/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

Obecně závazkou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod Pradědem č. 1/2009 o 
nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním, ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho míst-
ních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Železná 

Hlasování  
Přítomno 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

 

46. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0522/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

 

 

Rozprava: 

Pí Soudková: Všimla jsem si z usnesení RM, že se bude stěhovat zastávka z rozcestí, kde bude konkrétně? 
Nebo jsem to nějak špatně uvedla? 
Ing. Kudelová: Minulý týden jsme měli komisi pro životní prostředí a otevřela se tam připomínka, že v kašně 
na Sv. Michalu neteče voda. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tam porucha nebo je tam nějaký jiný úmysl? 
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p. Kopínec: Je to z vodovodního řádu, jsou to peníze občanů a my hledáme řešení, jak tam udělat nějaké 
cirkulační čerpadlo, musí se tam dopouštět voda s tím, že je tam nějaký odpar. Je tam vysoká kalkulace, 
kolik by to stálo ročně, ale je to z vodovodního řádu, z tohoto pohledu není puštěná.  
Ing. Kudelová: V Lesoparku to bylo také řešeno, jako cirkulace vody a tam ta voda taky dlouho neteče, takže 
to je asi podobná záležitost. 
p. Kopínec: Tam ještě došlo k částečnému poškození toho systému, když spadly stromy při té vichřici.  
Ing. Kudelová: Ještě k Lesoparku, k tomu poslednímu posečení, které se dělalo, dovolím si dát připomínku, 
že jednak se to dělalo v dobách největších veder a za druhé se to pokosilo úplně a neponechalo se tam tak 
6-8 cm trávy, tak je to totálně žluté. Myslím si, že by se to nemělo stávat a že na úřadě nebo na technických 
je někdo, kdo ty věci aspoň trošku logicky posuzuje.   
p. Kopínec: Maminky si zase stěžují, proč tam neposečeme úplně, aby tam nebyly klíšťata. Byly relativně 
parné dny, a jak zaprší, tak se to zase zazelená. 
Ing. Kudelová: Hovořilo se o tom, že by se měly mlatové chodníky na hřbitově změnit na dlážděné. Já si tady 
dovolím říct svůj názor, že si myslím, že je to špatné rozhodnutí, protože mlatové chodníky právě do tako-
vých lokalit patří, a to že žulové kostky byly udělány na tom hlavním chodníku, který je po spádnici, tam je 
jediný důvod, že odvodňování mlatových chodníků není jednoduchá záležitost. Jinak ty mlatové chodníky 
jsou levnější, jsou snazší na údržbu, nemusí se v zimě sypat a pokud jsou dobře udělané, jsou nasákavé, 
takže ten argument, že se tam pak dělá bláto, tak je otázka, jestli ty mlatové chodníky byly udělané podle 
toho správného technologického postupu. Musím říct, že mně je to hrozně líto, protože ten záměr takto byl 
odsouhlasený, schválený, a pokud se tam mění něco do žulových kostek, tak je to vlastně určité technické 
zhodnocení. Nemyslím, že je to zhodnocení k lepšímu. A chtěla jsem se zeptat, kdo o tom vlastně rozhoduje. 
Jestli o tom té změně rozhodla rada nebo o tom rozhodl pan Čuj, jako šéf pohřebnictví? Je mi líto i těch pe-
něz i těch chodníků, protože po mlatových chodnících se chodí lépe, je to měkké, když náhodou někdo 
upadne, neublíží si. Kdežto ty žulové kostky podle mě na takový hřbitov, který před 100 lety patřil mezi nej-
hezčí hřbitovy v této části Slezska, tak jsme hodně věcí pokazili. To je jen můj názor.  
p. Kopínec: Já mám k tomu jen takový postřeh. Měli jsme tu zrovna památkáře, s kterým jsme řešili nějaké 
věci ohledně toho kříže. Ohledně těch mlatových chodníků, tam byly připomínky kvůli té měkkosti, kvůli 
údržbě, jak zimní, tak letní. Ty kamínky odprskávájí, tvoří se tam díky tomu odvodnění, už si nepamatuji, kdo 
to tvořil, nebo kdo to dělal, vznikají tam louže, bláto a podobně. Část toto vydlážděného chodníku, také vzni-
ká a část té zpevněné plochy bude vznikat kvůli té vsypové loučce, protože mi tam ty lidi musíme někde 
posadit provizorně nebo postavit. Je to služba relativně nová, která nebyla, je to konzultováno. Ať p. Čuj 
k tomu přistupuje jakkoliv, tak tohle má vždycky hodnoceno ze všech možných pohřebišť a hřbitovů. Nevím, 
co bych Vám k tomu více řekl. Samozřejmě bude to stát nějaké peníze, ale mlat se nevyhodí, mlat použije-
me do Lesoparku na úpravu stávajících chodníků, které jsou v dezolátním stavu. 
Ing. Kudelová: Pane starosto, jestli do toho můžu vstoupit, já nechápu, jak materiál, který se bude vytěžovat 
z těch stávajících mlatových chodníků, chcete použít v Lesoparku. Podstata mlatových chodníků je, že tam 
jsou 3 různé druhy frakce prosívek, které se musí samostatně hutnit, aby ten chodník měl nosnost a aby taky 
fungovala ta nasákavost. A jestli to takhle chce někdo přesouvat do Lesoparku, tam se ty mlatové chodníky 
zničily hlavně při té těžbě a za druhé tam byl špatně udělaný ten chodník sestupující, sjíždějící na tu propoj-
ku asfaltovou. To tehdy dělal pan Klíč a ta cesta se tam nepovedla. Rozhodně se na to zeptejte odborníků. 
Nechápu, jak se může štěrkové frakce, 3 druhy frakcí přetahovat, jestli se to bude třídit.  
p. Kopínec: Nebude se to třídit, protože by to stálo víc, ale část toho materiálu se použije na opravy tady těch 
mlatových chodníků. Ten pán, kterého jsme tu měli a se kterým jsme to konzultovali, tak dal za vděk, že ty 
dlážděné chodníky na tom hřbitově budou podstatně lepší. Těžko říct, co člověk, to názor. Neberte to 
v nějaké osobní rovině. Těch podnětů přišlo teď několik a říkali jsme, že to teda nebude tak vysoká částka, 
že tedy změníme v rámci záměru a v rámci té údržby tu skladbu toho chodníku.  
Ing. Kudlová: Já jen jako závěrečnou věc řeknu. Těch názorů a petic, než se začala opravovat střecha a 
smutečka, ještě za mě, bylo tolik, že si myslím, že při respektování všech názorů a křičících obyvatel, tak by 
ta smutečka už nestála, protože by nebyla střecha, nebylo by co dokončovat. Tímto končím a je mi to líto.  
p. Kopínec: Já Vás úplně chápu, kdyby tady byl p. Súkup, ten by se určitě zapojil do květnaté rozmluvy o 
mlatových chodnících apod. I on měl ten podnět. Těch podnětů bylo povícero. 
Ing. Kudelová: Hlavně p. Súkup tady minule hovořil o tom, že původní projekt byly žulové kostky ve spálnici, 
hlavní chodník a ostatní byly mlatové. Takže p. Súkup někdy nemluví úplně informovaně.  
p. Kopínec: Je to na diskuzi, klidně se stavte. 
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47. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0521/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 14. jednání ve 18:00 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC  
 starosta města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Bc. Ondřej Chalupa Jana Soudková 
 ověřovatel      ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 28.06.2021 a podepsán 29.6.2021 
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