
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

ZÁPIS

ZE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM,
KTERÉ SE KONALO DNE 15. 12. 2014 OD 16:00 HODIN

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT

1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Starosta města Ing. Petr Gross zahájil a řídil 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod 
Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany a 
předal řízení zasedání 1. místostarostce Květě Kubíčkové.

Přítomni: dle prezenční listiny

Později přijde:      0                

Omluveni: nikdo -

Návrhová komise: Hana Janků, Ing. Kudelová Helena, Josef Dudík
hlasování 21 – 0  – 0 

Ověřovatelé zápisu: Dušan Pechal, Martin Pleva
hlasování 21 – 0  – 0
                                                                                                  

Zapisovatelka: Mgr. Alena Kiedroňová

Sčitatel: Patrik Locku

Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem:

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti
2. Složení slibu
3. Zpráva o činnosti Rady města
4. Kontrola plnění usnesení
5. Plnění opatření na VaK
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 173-2014-MP ve věci převodu 

pozemků, které budou dotčeny stavbou chodníku podél silnice II/445 Vrbno - Mnichov
7. Zrušení části usnesení č. 354/21/2014 bod č. 1.9., část pozemku parc.č. 1129/1 o 

výměře cca 560 m2 v k.ú. Mnichov p. P. stanovení nové ceny a vyhlášení záměru na 
prodej části pozemku parc.č. 1129/1 o výměře cca 560 m2 v k.ú. Mnichov p. P. 

8. Zrušení usnesení č. 379/22/2014 - stanovení ceny pro prodej pozemku parc.č. 637/1 v 
k.ú. Vrbno p. P. a zrušení části usnesení č. 354/21/2014 bod č. 1.4.a) - vyhlášení 
záměru na prodej nemovitosti parc.č. 637/1 v k.ú. Vrbno p. P.

9. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek č. 432/2, 433/12 na ulici Nové doby
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků
11. Prodej nemovitostí - pozemků
12. Návrh rozpočtové změny č. 4/2014
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13. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019
14. Návrh rozpočtu na rok 2015
15. Delegace pravomoci RM
16. Návrh OZV č. 1/2015
17. Návrh změny na výplaty odměn členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy 

zastupitelstva
18. Určení pověřeného zastupitele
19. Volba předsedy a členů majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod 

Pradědem
20. Volba předsedy a členů osadního výboru místní části Mnichov Zastupitelstva města 

Vrbno pod Pradědem
21. Odvolání člena finančního výboru a jmenování nového člena finančního výboru
22. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2015
23. Informace

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
program jednání zastupitelstva

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 14/2/2014
Předložil: Ing. Petr Gross

2. Složení slibu

Mandát složili Ing. Iveta Pešatová a Ing. Miloš Lasota, dnes skládají slib náhradníci Josef 
Dudík a Dana Magdálková. Paní Kubíčková žádá pana Dudíka, aby přistoupil k 
předsednickému stolu, čte slib zastupitele. Josef Dudík skládá slib. Po něm skládá slib Dana 
Magdálková. 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bez usnesení
složení slibu zastupitele

hlasování usn. 15/2/2014
Předložil: Ing. Petr Gross

3. Zpráva o činnosti Rady města

Zprávu přednáší Ing. Pavla Müllerová. Od prvního ustavujícího zasedání ZM proběhla tři 
zasedání RM. RM rozhodla přijmout účelovou neinvestiční dotaci MSK na činnost jednotky 
SDH, poskytla účelovou dotaci pro TJ Sokol na opravu střechy nad WC, schválila ceník
mobilního kluziště na zimu. Vzala na vědomí jmenování paní Pavly Lesniakové jako 
statutárního zástupce MŠ Jesenická, výpůjčku skateparku a objektu zázemí tenisových 
kurtů. Rozhodla o přijetí dotace na 3. etapu regenerace areálu Vrsan. Jmenovala Ing. Jitku 
Steinerovou do funkce vedoucí finančního odboru MěÚ. Druhé jednání RM – RM se 
zabývala zimní údržbou ve městě, rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci služeb s TS 
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Vrbno. RM souhlasila s vystavením objednávky na opravu věže smuteční síně pro 
nejvýhodnější nabídku. Schválila termíny jednání ZM a RM na rok 2015. Termíny budou 
uveřejněny na webu města. RM rozhodla o poskytnutí dotace na akci Vrbenské Vánoce, 
zřídila komise RM – komisi výstavby a životního prostředí, kulturní, sportovní a likvidační, 
další komise budou ustaveny na 4. RM nyní ve středu. Třetí zasedání mělo na programu 
jediný bod - revitalizaci městské zeleně ve městě.

p. Sýkora: chybí mi usnesení, které pověřuje některého ze zastupitelů ke svolávání ZM, na 
pozvánce je podepsána místostarostka, také musí být pověření podpisem usnesení –
výhradní právo starosty nebo pověření; též použití státního znaku musí být projednáno v RM
Ing. Gross: jsou to formální záležitosti, jak je to, když starosta leží půl roku v nemocnici?
p. Sýkora: na to pamatuje zákon, vše ostatní krátkodobé se musí ošetřit ze zákona
Ing. Gross: v mé nepřítomnosti mě zastupuje 1. místostarostka
p. Sýkora: ano, ale musí být v usnesení
pí Kubíčková: v tuto chvíli nevím, měla jsem zato, když jsem byla na ustavujícím ZM 
pověřena zastupovat starostu a podepisovat, že se mohu podepsat pod pozvánku, ale 
podíváme se na to, ať je to v pořádku; už jsem si nechala udělat razítko, kde je uvedeno, 
děkuji za připomínku

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města

hlasování 21 - 0 – 0 usn. 15/2/2014
Předložil: Ing. Petr Gross

4. Kontrola plnění usnesení
   -   bez připomínek –
Předkládá tajemník Ing. Adámek:

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení:

357/21/2014-2 - předložit plnění opatření na prosincovém zasedání zastupitelstva města
Zodp.: Rada města splněno

366/21/2014-7 - o výsledcích jednání s KÚ Ostrava a MSK informovat zastupitele a veřejnost 
s termínem do konce července
Zodp.: Rada města splněno
Ing. Adámek: v tomto bodu se jedná o sportovní gymnázium, prosím Ing. Kudelovou, zda 
má nové informace
Ing. Kudelová: v září jsem informovala, že do září jsem neobdržela žádné písemné 
stanovisko na dopis města a od té doby nevím, že by nějaká další informace byla, v tuto 
chvíli neumím ani já říci, zda je něco nového v této záležitosti, stále tedy platí, že k 1. září
odloučené pracoviště gymnázium ukončí činnost ve městě a přestěhuje se do Bruntálu; nic 
nového oficiálního není

376/22/2014-2 - odboru výstavby a životního prostředí zpracování zjednodušené 
dokumentace pro využití pozemku parc.č. 823 ve smyslu veřejného zájmu - drobný mobiliář, 
úprava a výsadba zeleně, vše sloužící občanům a cyklistům jako odpočinkové místo, včetně 
umístění tabule popisující biocentrum a směrové tabule k rybníkům města.
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Zodp.: Rada města splněno
zadána zjednodušená dokumentace, předáno k 31.12.2014 má být

380/22/2014-2 - provedení aktualizace ceny znaleckého posudku a připravení návrhu na 
vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky
Zodp.: Rada města splněno

381/22/2014-2 - Radě města rozpracovat rozpočtovou změnu č. 3 do podrobného členění a 
předložit ji zastupitelům k informaci
Zodp.: Rada města splněno

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 16/2/2014
Předložil: Dana Magdálková, Ing. Miroslav Adámek, Ing. 

Iveta Pešatová

Předkládá Ing. Pešatová:

5. Plnění opatření na VaK

Ing. Pešatová: z důvodu snížení nákladů provozu bylo realizovat energetický audit, šlo o 
snížení o 5 a 10 procent; za druhé snížení počtu pracovníků ze 7 na 6 – splněno, u vozidla –
časté poruchy, balastní vody – úkolem zůstává při připojování na kanalizaci, aby ji 
nezatěžovala povrchová voda; kontrola napojení nemovitostí – revidování při připojování, 
realizace nových přípojek dle smluv, počítalo se s napojením Ludvíkova, máme vyšší 
ekvivalentní počet obyvatel; ztráty na sítích – ročně se má obměňovat 1 procento sítí, 
děláme opravy havárií průběžně, ztráty jsou pod celostátním průměrem, ale snažíme se 
ještě zlepšit
p. Michalus: považuji vodu za důležitou součást života a myslím, že ve Vrbně se o vodě čím 
dál víc hovoří, jak je třeba dělat vše pro udržení kvality a dodržení příznivé ceny, aby člověk 
mohl být spokojen, tím pádem výsledek je žádoucí; mám pár otázek – došlo ke snížení 
silové energie, budeme mít tedy levnější vodu?
p. Sokol: zlepšení opatření bude znamenat, že budeme moci více dávat do kanalizace atd., 
aby sítě nestárly, aby cena byla trvale udržitelná, nejde o snížení ceny vody;
p. Michalus: pan Sokol velmi dobře zná situaci, když se zmíníte o snížení počtu pracovníků, 
na to mi odpovězte, stačí ten počet a je jedna z položek, která zmizí z nákladových 
záležitostí; možná jsem jen nepochopil, že VW Transportér je poruchový, nebo GPS? V bodu 
4 – zamyslel se nad tím, že přepad vody je sledován, ptám se, jak je sledován a regulován? 
Bod 5 – říkáte, že napojení Ludvíkova nebude zatím realizováno, zajímá mě proč, protože 
každé napojení kanalizace do naší ČOV je prospěšné; v bodě 6 – doporučení v ČR říká o 1 
procentu ročně opravovat sítě, zde ve většině případů se řeší přednostně havárie, o těch 
jsem se tady nedozvěděl, nepoznal jsem z materiálů, v jakém stavu je vrbenská kanalizace, 
které rozvody, potrubí jsou natolik špatné, že vyžadují náležitou opravu; nebo je to náhodné 
zjištění, nebo kontrolujete síť, kanalizace se dá kontrolovat kamerou; doporučoval bych, akce 
2013 vodovod Střelniční, je tam náklad 297 tisíc, vodovod Železná a oprava armatur, ale 
nepochopil jsem, je-li kanalizace opravena; je vodovod Železná myšlen jako celá místní 
část? Myslím, že voda je činitel, který musí být sledován častěji než dosud, chraňme si vodu 
a chraňme si cenu; když jsme uvolňovali takové částky, abychom rozhodovali o prioritách, je 
to závažný materiál do roku 2022; není mi ale jasné, která část je prioritní a nepamatuji si, že 
bychom se v ZM na to téma tak detailně bavili; chtěl bych, aby pan Sokol odpověděl a aby 
tento materiál byl předložen ještě znovu, v polovině roku, s rozšířením záležitostí, aby 
tabulka byla více vypovídající, zda úkoly a cíle vedou k tomu, co potřebujeme
Ing. Kudelová: plán obnovy vodovodní sítě, ten nám jako povinnost byl před x lety uložen, 
plán se samozřejmě aktualizuje, tím se i minulé ZM zabývalo; RM se každoročně zabývá 
výroční zprávou za účasti p. Sokola, je tam i plán obnovy a jsou vytahovány aktivity podle 
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plánu a také havarijní věci většího rozsahu, další kritérium plánu jsou plánované opravy MK, 
kde byla snaha při opravě MK, aby se prověřil stav vedení; ještě jedna věc, trošku mě 
překvapuje řada dotazů kolegy Michaluse, materiál byl připravován v RM, pro občany, jako 
příloha je přiložen plán obnovy, tyto věci jsou k dispozici a souhlasím, že jsou důležité
p. Michalus: bohužel jsem na zasedání RM nebyl, ležel jsem v nemocnici
Ing. Kudelová: to jsem nevěděla, omlouvám se
p. Sokol: k ostatním bodům – v 70. letech byla kanalizace budována jako jednotná, je 
povoleno do ní vypouštět nejen splaškové, ale i dešťové vody, snažíme se vyvarovat trvalým 
přítokům spodních vod, ale někdy není možné; protože by mohlo dojít k podmáčení některé 
komunikace; jsou věci, které můžeme ovlivnit a při povolování nové výstavby, voda dešťová 
na pozemcích by měla být držena na pozemcích a ne sváděna do kanalizace; ztráty vody v 
síti – jsou pod průměrem ČR, velký vliv má obnova financovaná z rozpočtu VaK, na základě 
plánu obnovy je postupně vodovodní kanalizační síť obnovovat, ale vychází z finančních 
možností; jiné obce mají podstatně vyšší cenu vody a mohou si toho dovolit více
ZM bere na vědomí zprávu o plnění opatření:

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
plnění opatření na snížení nákladů provozu vodovodu a kanalizace

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 17/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 173-2014-MP ve věci převodu 
pozemků, které budou dotčeny stavbou chodníku podél silnice II/445 Vrbno -
Mnichov

   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
informaci o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi vlastníkem dotčených pozemků 
Moravskoslezským krajem a městem na provedení stavby "Chodník podél silnice II/445 
Vrbno - Mnichov"

2. rozhodlo
o uzavření předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č.173/2014-MP 
(BR/5/i/2014/HH) mezi budoucím dárcem Moravskoslezský kraj se sídlem 28 října 117, 702 
18 Ostrava  zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Bruntál, 
Zahradní II/19, 792 01 Bruntál a budoucím obdarovaným Město Vrbno pod Pradědem se 
sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zastoupeno starostou města Ing. Petrem 
Grossem, ve věci převodu nemovitostí částí pozemků na nichž bude umístěna stavba 
chodníku podél silnice II/445 Vrbno - Mnichov parc.č. 1839/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
parc.č. 1372, parc. č. 1373 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, vše obec Vrbno pod Pradědem

3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 18/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová, Patrik Locku
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7. Zrušení části usnesení č. 354/21/2014 bod č. 1.9., část pozemku parc.č. 1129/1 o 
výměře cca 560 m2 v k.ú. Mnichov p. P. stanovení nové ceny a vyhlášení záměru 
na prodej části pozemku parc.č. 1129/1 o výměře cca 560 m2 v k.ú. Mnichov p. P. 

   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
žádost, která byla doručena na podatelnu MěÚ Vrbno pod Pradědem dne 08.10.2014 od 
pana Ing. J**** R****, trvalé bydliště Sadová 369, 793 26 Vrbno pod Pradědem ve věci 
návrhu na snížení kupní ceny pro prodej části pozemku parc.č. 1129/1 o výměře cca 560 m2

v k.ú. Mnichov pod Pradědem na cenu navrženou ve výši 40 Kč/ m2.

2. rozhodlo
2/1. o zrušení části usnesení č. 354/21/2014 bod č. 1.9. ze dne 26.06.2014, kdy byl vyhlášen 
záměr na prodej části pozemku parc.č. 1129/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře cca 
560 m2 za cenu dle platných Pravidel ve výši 80 Kč/ m2.

2/2. o odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitého majetku - pozemků dle čl. č. 3, bodu 4 
(změna cena za prodej pozemku - cena stanovená dle Pravidel 80 Kč/ m2), které se týká 
pouze projednané části pozemku parc.č. 1129/1 o výměr cca 560 m2 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem.

3. stanovuje
pro část pozemku parc.č. 1129/1 o výměře cca 560 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem nově 
cenu ve výši 40 Kč/ m2

4. rozhodlo
o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku:

část pozemku parc.č. 1129/1 - druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha o výměře cca 560 m2

v k.ú. Mnichov pod Pradědem.
za cenu 40 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 19/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová, Patrik Locku

8. Zrušení usnesení č. 379/22/2014 - stanovení ceny pro prodej pozemku parc.č. 
637/1 v k.ú. Vrbno p. P. a zrušení části usnesení č. 354/21/2014 bod č. 1.4.a) -
vyhlášení záměru na prodej nemovitosti parc.č. 637/1 v k.ú. Vrbno p. P.

   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
sdělení Mgr. M**** G******, trvalé bydliště Riegrova 569, 793 26 Vrbno pod Pradědem, které 
bylo doručeno na podatelnu MěÚ Vrbno pod Pradědem dne 21.10.2014 ve věci odstoupení 
od záměru koupě pozemku města parc.č. 637/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem.

2. ruší
2/1.  usnesení č. 379/22/2014 ze dne 25.09.2014, kterým bylo dle bodu č. 2 rozhodnuto o 
odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitého majetku - pozemků a dle bodu č. 3. byla 
stanovena cena pro prodej pozemku parc.č. 637/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem dle 
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znaleckého posudku ve výši 181,48 Kč/ m2.

2/2.  část usnesení č. 354/21/2014 bod č. 1.4. a) ze dne 26.06.2014, na základě kterého byl 
vyhlášen záměr pro prodej nemovitosti - pozemku parc.č. 637/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem.

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 20/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová, Patrik Locku

9. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek č. 432/2, 433/12 na ulici Nové 
doby

p. Pechal: proč není tato položka zahrnuta v rozpočtu na roku 2015; když přijde k prodeji, 
tak se objeví?
pí Kubíčková: udělá se rozpočtová změna

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o vyhlášení záměru prodeje nemovitosti

1/1.
bytová jednotka 433/12 vč. všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 433 na 
pozemku parc.č. 1174 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ulice Nové doby o velikosti 62,29 m2

(3+1) spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 640/7979 na společných částech domu č.p. 
433 a na pozemku parc.č. 1174 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle znaleckého posudku č. 
6040-175/2014 ze dne 05.11.2014 za minimální kupní cenu ve výši 275.000 Kč dle čl. VI 
(prodej formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku) Pravidel pro prodej bytů a 
nebytových prostor v majetku města Vrbno pod Pradědem.
21 – 0 – 0 

1/2.
bytová jednotka 432/2 vč. všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 432 na 
pozemku parc.č. 1173 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ulice Nové doby o velikosti 47,69 m2

(2+1) spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 494/7998 na společných částech domu č.p. 
432 a na pozemku parc.č. 1173 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle znaleckého posudku č. 
6041-176/2014 ze dne 05.11.2014 za minimální kupní cenu ve výši 200.000 Kč dle čl. VI 
(prodej formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku) Pravidel pro prodej bytů a 
nebytových prostor v majetku města Vrbno pod Pradědem.
21 – 0 – 0 
hlasování Viz jednotlivé body usn. 21/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová, Patrik Locku

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků:

1/1. 
pozemek parc.č. 1230/1 – druh pozemku orná půda v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 
1163 m2
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za účelem: využití pozemku jako sadu
žadatel: J**** H****, Mnichov 149, 793 26 Vrbno pod Pradědem
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
21 – 0 – 0 

2.
část pozemku parc.č. 1855 - druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace, způsob 
ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře celkem cca 21 m2. 
(Původní výměra pozemku je o velikosti 1360 m2)

za účelem: narovnání užívacích vztahů z hlediska přístupu do domů č.p. 596, 597, 598 - jsou 
zde umístěny vchodové přístřešky, dlažba atp.
žadatel:  
OSBD Bruntál, IČ: 000 78 263, Březinova 990/23, 794 01 Krnov 
(spoluvlastnický podíl k domu č.p. 596 o velikosti 9254/10000),
Ing. H*** D***** a Ing. D***** H*****, Družstevní 596, 793 26 Vrbno p. P. 
(spoluvlastnický podíl k domu č.p. 596 o velikosti 746/1000),
OSBD Bruntál, IČ: 000 78 263, Březinova 990/23, 794 01 Krnov 
(spoluvlastnický podíl k domu č.p. 597 o velikosti 10000/10000),
OSBD Bruntál, IČ: 000 78 263, Březinova 990/23, 794 01 Krnov
(spoluvlastnický podíl k domu č.p. 598 o velikosti 9296/10000)
F**** T**** a P**** F******, Družstevní 598, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
(spoluvlastnický podíl k domu č.p. 598 o velikosti 704/10000)

stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 1 Kč/ m2

Ing. Pešatová: dovoluji si navrhnout odchýlení se od pravidel a stanovit pro pozemky 1 Kč/
m2 – jedná se o přístup do domu
pí Soudková: je znalecký pozemek? Pokud pod cenou, musíme odůvodnit
pí Kubíčková: je to v tuto chvíli vyhlášení záměru
Ing. Pešatová: ale cenu musíme navrhnout
21 – 0 – 0 

hlasování Viz jednotlivé body usn. 22/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová, Patrik Locku

11. Prodej nemovitostí - pozemků
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva

1/1.
a) část pozemku parc.č. 1856/1 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
část o výměře cca 22 m2. (Původní výměra pozemku je o velikosti 1837 m2)
b) část pozemku parc.č. 390 – druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem část o výměře cca 14 m2. (Původní výměra pozemku je o velikosti 1466 m2)
c) část pozemku parc.č. 1860 – druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem část o výměře cca 20 m2. (Původní výměra pozemku je o velikosti 
1811 m2)
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za účelem: výstavby garáží
žadatel: J**** V***** a H**** V******, oba trvale Družstevní 597, 793 26 Vrbno pod Pradědem
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 200 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem (cena dle platných Pravidel)
20 – 1 (Bc. Doležel) – 0 

1/2.
část pozemku parc.č. 644 – druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, dle GP č. 612-23/2012 označena jako 644 díl „b“ o výměře 43 m2. (Původní 
výměra pozemku je o velikosti 1556 m2)
za účelem: narovnání skutečného stavu dle geometrického plánu č. 612-23/2012
žadatel: M***** K*****, Mnichov 97, 793 26 Vrbno pod Pradědem
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 30 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem (cena dle platných Pravidel)
21 – 0 – 0 

1/3.
část pozemku parc.č. 1684/1 – druh pozemku trvalý travní porost, zemědělský půdní fond v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem cca 483 m2, označena v G.P. jako parc.č. 1684/C,(Původní 
výměra pozemku je o velikosti 29672 m2)
za účelem: narovnání užívacích vztahů pod stavbami a budoucími stavbami areálu Ski Areny 
Vrbno
žadatel: KARETA, s.r.o., IČ: 623 60 213, Krnovská 51, 792 01 Bruntál
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 100 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem (cena dle platných Pravidel)
20 – 0 – 1 (pí Magdálková)

1/4.
a) část pozemku parc.č. 1143 - druh pozemku trvalý travní porost, zemědělský půdní fond o 
výměře cca 300 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem.(Původní výměra pozemku je o velikosti 
597 m2)
b) část pozemku parc.č. 1141 - druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 155 m2 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem.(Původní výměra pozemku je o velikosti 870 m2)
za účelem: výstavby včelína
žadatel: H**** S****** a MVDr. V*** S*****, Sadová 361, 793 26 Vrbno pod Pradědem
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 80 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem (cena dle platných Pravidel)
21 – 0 – 0 

1/5.
a) část pozemku parc.č. 1220/1 – druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem část o výměře cca 550 m2. (Původní výměra pozemku je o velikosti 3530 m2)
b) pozemek parc.č. 1221 – druh pozemku orná půda, zemědělský půdní fond v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem o výměře cca 110 m2 (Původní výměra pozemku je o velikosti 2748 m2)
za účelem: u parcely č. 1220/1 napravení funkčních vztahů ke stavbě - hospodářská budova 
na pozemku, která byla v minulosti povolena stavebním úřadem a u parcely č. 1221 zajištění 
přístupu k přilehlé parcele č. 1220/1
žadatel: J**** H******, Mnichov 149, 793 26 Vrbno pod Pradědem
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 100 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem (cena dle platných Pravidel)
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21 – 0 – 0 

2.  rozhodlo
o odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitého majetku – pozemků dle čl. č. 4 bodu 2 
o uzavření kupní smlouvy do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva:

a) část pozemku parc.č. 1220/1 – druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem část o výměře cca 980 m2. (Původní výměra pozemku je o velikosti 3530 m2)
b) pozemek parc.č. 1221 – druh pozemku orná půda, zemědělský půdní fond v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem o výměře cca 2433 m2 (Původní výměra pozemku je o velikosti 2748 m2)
za účelem: výstavby nemovitostí pro rekreační vyžití
žadatel: W-MRK TRADING s r.o., IČ 28609328 se sídlem Palackého 212, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem. Jednatel společnosti Martin Kotala, Vrbno p. P.
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
za cenu 100 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem (cena dle platných Pravidel)
Ing. Pešatová: pan Kotala poslal žádost o uzavření smlouvy kupní z důvodu vyřizování 
úvěru a možných komplikací
Ing. Vosáhlo: jakou podobu má mít ta investice?
pí Janků: jaké zařízení to má být?
pí Kubíčková: nesdělil, budou to spíše rekreační budovy
21 – 0 – 0 

hlasování Viz jednotlivé body usn. 23/2/2014
Předložil: Ing. Iveta Pešatová, Patrik Locku
Ing. Pešatová: musí být pod bodem jedna, kupní smlouvu do jednoho roku a možná by bylo 
vhodné i o tom hlasovat, je to výjimka z pravidel
20 – 1 (Ing. Kudelová) – 0 

12. Návrh rozpočtové změny č. 4/2014
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: k rozpočtové změně je komentář

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
návrh rozpočtové změny č. 4/2014 dle předloženého návrhu

2. ukládá
Radě města rozpracovat rozpočtovou změnu č. 4 do podrobného členění a předložit ji 
zastupitelům k informaci.
T: 23. 03. 2015
O: Rada města

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 24/2/2014
Předložil: Dana Magdálková

13. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: jedná se o vyrovnaný rozpočtový výhled, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:



11

1. bere na vědomí
návrh rozpočtového výhledu sestaveného na roky 2015 - 2019.

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 25/2/2014
Předložil: Dana Magdálková

14. Návrh rozpočtu na rok 2015

Ing. Steinerová: návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem i radou města, začal se 
sestavovat v objemu 107 mil, výdaje jsou vyšší než příjmy, schodek je kryt přebytky z 
minulých let; zastupitelé se mohli seznámit na pracovním jednání a veřejnost též – byl 
vyvěšen na úřední desce, každý mohl podat připomínky, lze ještě i tady
p. Súkup: chci se zeptat k rozpočtu 2015 – třetí etapa revitalizace Vrsanu znamenající jeho 
likvidaci, zajímá mě, zda částka je přesunuta z letošního roku,
Ing. Steinerová: je schválený projekt, není proinvestována a je přesunuta
p. Súkup: kolik je spoluúčast
Ing. Müllerová: náklady 3,5 mil a je 85 % dotace
p. Súkup: celková částka je přesunuta
Ing. Müllerová: letos nebude nic vyfakturováno
p. Súkup: rozšíření areálu Vysoká hora, kvalita pitné vody podle posledního stanoviska EIA 
je blízko jímacích hranic vodného zdroje, je tu p. Sokol, bylo by vhodné říci, jak zachovat 
kvalitu vody, na úrovni, jakou chceme, bylo to celé martýrium, jak jsme se dovídali, jak je 
využití vodu z přepadu a v té souvislosti s areálem Vysoká hora, tam se předpokládá 
doprava vody z Bílé Opavy z rezervoáru
Ing. Gross: to bych nechal do diskuse, projednáváme rozpočet
p. Súkup: to ale souvisí, něco likvidujeme a co bude dál, několikrát jsme se na to ptali, 
žádná smlouva s KARETA neexistuje, je neodmyslitelně spojeno
Ing. Gross: doporučoval bych držet se programu, změny v rozpočtu se dají udělat kdykoli,
schválení programu je pro město důležité
Ing. Steinerová: k rozpočtu přišly čtyři připomínky občanů, prosím místostarostku, aby 
s nimi seznámila občany
pí Kubíčková: přišly připomínky od p. Machetanzové, Ing. Krätschmerové, pana Háby a pak 
přišly spíše návrhy p. Wágnera za TJ Sokol, s p. Wágnerem jsme měli schůzku dnes a šlo o 
požadavky na rekonstrukci, na Unimo buňky, nebyly ani připomínky k rozpočtu, ale 
domlouvali jsme se, co bude dál; k připomínkám p. Machetanzové – jedná se o smuteční síň, 
ta byla předmětem dotazu i Ing. Krätschmerové, k síni, ptá se pí Machetanzová, zda bude 
zrevidována částka na rekonstrukci, ano, máme v záměru, také dotaz, zda máme prováděcí 
projekt; v tuto chvíli mapujeme situaci, projekt prováděcí je na světě, ale není zcela 
dokončen; budeme čekat výpočet nákladů, podle p. Skácela by se mělo jednat o částku 
maximálně pět milionů, byli jsme se na místě podívat, až se smuteční síň dodělá, bude 
strašně hezká, dovedu si představit, jak bude vypadat, byla by škoda, aby se po opravě 
střechy nedokončilo, chceme ji co nejdříve dotáhnout; pak dotaz, proč je odvedení 
intravilánových vod pod čarou,zde odpoví Ing. Pešatová, nedošlo k převodu pozemků
Ing. Pešatová: požádali jsme o převod a o dotaci, ani ta nevyšla, proto se zatím akce dala 
pod čáru
pí Kubíčková: údržba majetku města, p. Machetanzová namítá, že nevidí navýšení pro 
sečení, že je třeba navýšit; vycházeli jsme z toho, víte, že jsme měli minimální možnost do 
rozpočtu zasáhnout, jsme ve funkcích od 11.11., rozpočet je udělán na základě dosavadních 
nákladů, projednávali jsme s p. Valentou, není problém domluvit se, budeme mapovat, jak 
město vypadá, aby bylo hezké, pokud zjistíme, že náklady jsou nadprůměrné, budeme řešit, 
vliv na to má i počasí; p. Machetanzová se ptá, jak bude s dalšími opravami budov TS, také 
jsme konzultovali s jednatelem, určitě na to má svůj plán, jak postupně budovy spravit
p. Valenta: v minulém období došlo k rozšíření recyklačního dvora, opravě fasády objektu 
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recyklačního dvora, oprava střechy hlavní budovy TS a dělala se nová fasáda, úkoly z 
historie je elektroinstalace, která je zastaralá – v hlavní budově, není havarijní stav, ale je 
třeba v nejbližší době řešit, dále odvedení vod z areálu TS, na kanalizaci, v polovině února 
chceme svolat VH a předložíme naše požadavky, budeme konzultovat, čemu dáme prioritu
pí Kubíčková: otázky ke kultuře, pravidlům, to se ale netýká rozpočtu, nebudu odpovídat, že 
proto jsou určeny komise pro kulturu a sport, pravidla pro udělování grantů půjdou 17. 12. do 
RM, pokud se schválí, nebude se měnit; rozčlenění položek na sport – dotaz od p. 
Krätschmerové, komise má navrhnout členění, mají na to nějakou dobu, aby nebylo šité 
horkou jehlou; jak budou rozčleněny na organizace, v tuto chvíli nejsme schopni říci; 
parkovací místa že nejsou v rozpočtu, v tuto chvíli oprašujeme staré projekty, které byly 
připraveny, nebylo to ale možné do rozpočtu dát, musíme zrevidovat, třeba navrhneme 
parkoviště i na jiných místech; je to schodkový rozpočet, upozornění jsou od p. Háby i 
ostatních, v každém roce schvalujeme rozpočet schodkový, ale během roku se vyrovnává
Ing. Steinerová: schodkový se schvaluje už třetí rok, nakonec rozpočet ve 2013 skončil v 
plusu 12 mil. A letošní rok vypadá taky dobře, zatím jsme v plusu 5 mil. A neděsila bych se 
návrhu schodkového, nemám obavy, že by během jednoho rozpočtového období město 
skončila zadlužené
pí Kubíčková: další připomínka p. Háby, že nebyl zveřejněn souběžně s návrhem rozpočtu 
také komentář, to byla chyba a postaráme se, aby se to už nestalo; ale byli jsme k dispozici 
na úřadě a mohli jste posílat připomínky; ještě je tady dotaz na hřbitovní zeď, v tuto chvíli je 
částka 1,5 mil plánována na opravu hřbitovní zdi a taková částka následně na opravu 
chodníků; pak je tu návrh na položce 2420, je uvedena splátka půjčky TJ Sokolu, p. Hába se 
domnívá, že by se mohlo Sokolu odpustit, zastupitelé mohou na to reagovat; podrobné 
vysvětlení si žádá položka – jde nejen o odměny zastupitelů, ale je sem zahrnutý i nákup PC 
pro zastupitele, chceme ustoupit od papírové formy, skenování a přenášení papírů, 
zastupitelům se může dávat informace na server průběžně, dostávat budou informace 
pružně; a je tam také předpoklad pořízení hlasovacího zařízení, to dokáže více věcí, jedním 
ze záměrů je i to, aby se vám dostával i zápis na stránky města, nejen usnesení. Je možno 
udělat i mechanicky, ale je pojištěno na ochranu osobních dat, tyto věci systém automaticky 
maže; další připomínky od p. Háby nejsou k rozpočtu; k připomínkám Ing. Krätschmerové, je 
jedna ke stavu některých městských bytů, proč si na své náklady občané kupují kuchyňské 
linky apod., město může přispívat až 50 procenty; opravy fasád a vestibulů na Sv. Michala, 
vychází z cen, rozpočtovou změnou se dají částky dle potřeby navýšit; ceny pozemků, to je 
podobné, máme předpoklad prodeje na 300 tis. korun; dotaz na areál Vrsan, zda máme 
smlouvu a kdo bude jak provozovat, v ZM, myslím, že areál Vrsan je vázán udržitelností 
projektu 5 let a bude muset zůstat v majetku města; Vrbenské slavnosti – p. Krätschmerová
píše, že v položce je o 100 tis. více než letos, uvidíme, jak budou ZM reagovat; co se týče 
akcí Spolku, p. Michalus je předsedou kulturní komise a předpokládám, že si věci ohlídá
pí Janků: připomínka – nejde o Střechu, ale SkaV a knihovnu

17,22 hod – ze sálu odchází p. Darmovzal, přítomno je nyní 20 členů ZM

pí Kubíčková: došlo k havárii a nařízením vlády byly navýšeny platy, proto je nárůst
Ing. Krätschmerová: mám ještě dotaz, dostala jsem odpověď na připomínky, je napsáno, 
že je stanovena komise, ale jak může plánovat, když nemá vyhraněnou částku,stejně jako to 
mají sportovci, další dotaz byl, zda bude čerpat z peněz na dotaci a granty, žádná položka 
pro kulturní komisi není; a ptám se, bude se zastupitelům platit i internet, aby to fungovalo?
pí Kubíčková: v tuto chvíli nevíme, jaký bude rámcový program organizací na rok 2015 ve
Vrbně, jakmile komise zpracuje plán akcí na rok, a bude se jednat o celé Vrbno, od hasičů až 
po svaz invalidů, všechny organizace, které dělají akce, sejdou se jednotlivé přibližné částky 
a na základě toho není problém v lednu navrhnout částky na kulturu
Ing. Steinerová: doplnila bych, řekla jste, že pan Michalus si ohlídá, ale má tam další 4 
členy a komise je poradním orgánem rady, teprve rada projedná a půjde do ZM a celá 
samospráva se bude na rozhodování podílet; rozpočtové změny se budou určitě dělat, podle 
potřeb města, tento rozpočet se začal připravovat za minulého vedení, teprve příští rozpočet 



13

bude podle představ současných zastupitelů

17,26 hod - vrací se p. Darmovzal, v sále je přítomno opět 21 členů ZM

pí Rusková: hovořím za sdružení Pro Vrbno, jen připomínku, rozpočet je pro občana 
nepřehledný, k nápravě nedošlo, doufám, že nová vedoucí příště připraví přehlednější; 
zabýval se někdo udržitelností projektu smuteční síně? Pan Krejčí řekl, že je zločin dělat 
něco takového pro Vrbno, jak to budeme udržovat?
Ing. Gross: smuteční síň je pro občany, ne pro p. Krejčího, dopředu se nedá usoudit, ale
jsou názory, že smuteční síň bude tak pěkná, že se do ní všichni budou těšit
p. Sýkora: pro ty, kteří se narodili před 30 lety, bude zajímavé, kdy ještě nebyli na světě, 
byla smuteční síň před dokončením, úplně vybavená, pan Krejčí tehdy řekl, že to bude pro 
široké okolí jedna úžasná síň, město dalo finance, navíc potom ji prodalo zájemcům a kryli 
jejich půjčku rozpočtem, teď město zaplatí potřetí; měli bychom se zamyslet, aby takové 
kroky v 90. letech a dál se už nikdy neopakovaly, protože to jsou prošustrované peníze
Ing. Gross: je ještě možnost smuteční síň nechat zbourat, buď ji doděláme, nebo necháme 
zbourat, co jiného s ní chcete dělat?
p. Súkup: existovala ještě třetí možnost, zeptat se občanů, zda to chtějí, doporučuji vám, p. 
Kubíčková, podívat se do sklepů, smuteční síň, současný stav je v dezolátním stavu, bude 
se muset odkopat, v základech jsou trhliny, na ruině se opravila střecha; občanů se vedení 
města neptalo, staví se dál; ještě je možnost současnou ruinu přehodnotit – postavit menší 
smuteční síň, kde by sklepy nebyly; dnes i nové vedení města tlačí opravit, ale mělo by se 
říci, za jakých nákladů se dostaví; dát občanům možnost vyjádřit se
Ing. Gross: děkuji za připomínku, referendum může skončit jen tak, že síň buď bude nebo 
nebude, investovat do ní 5 mil nebo za stejnou cenu nechat zbourat, tolik bude stát 
demolice, není problém
pí Kubíčková: upřesním, že 5 mil bylo myšleno i s úpravou parkoviště, to je předpokládaná 
výše, je to odhad p. Skácela; nepřála bych si, aby ve Vrbně z toho zase byly fámy
p. Pechal: p. Súkup říkal, že budeme hlasovat, ale v rozpočtu to nevidím, je to pod čarou
p. Súkup: vidím, že RM neustále přihrávala peníze na opravy
pí Kubíčková: není ostuda, že se smuteční síň opravovala, máme různé názory, v současné 
chvíli to není předmětem rozpočtu, je to pod čarou, my hlasujeme o rozpočtu
Ing. Steinerová: přečtu návrh usnesení
21 – 0 – 0 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
rozpočet Města Vrbno pod Pradědem na rok 2015 dle předloženého návrhu

2. ukládá
rozpracovat rozpočet na rok 2015 do podrobného členění a předložit zastupitelům města k 
informaci

T: 23. 03. 2015
O: Rada města

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 26/2/2014
Předložil: Dana Magdálková

15. Delegace pravomoci RM
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: k 31.12. dojde k zastavení všech plateb a nám se rozpočet zastaví na 
nějakých příjmech a výdajích; aby schválený rozpočet korespondoval, je třeba přijmout 
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korekce, jen se ale přesunují položky mezi sebou, aby rozpočet odpovídal plánu roku; ZM se 
31.12. nebude scházet, je dobrým zvykem a dělá se všude, že ZM zmocní k rozpočtové 
úpravě Radu města; ZM pak dostane rozpočtovou změnu na vědomí;

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. deleguje
Radě města pravomoc podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2a) provádět 
rozpočtová opatření stanovená zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb., § 16 odst. 3a) - přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy 
nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 
celkových příjmů a výdajů do 31.12. 2014.

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 27/2/2014
Předložil: Dana Magdálková

16. Návrh OZV č. 1/2015
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: návrh na vydání OZV za systém třídění odpadů, aktualizují se ceny dle 
skutečných nákladů, ty jsou vyšší, než by bylo zdrávo; trend je, že cena se udržuje, skládá 
se ze dvou částek, 250 a další až do výše 750 Kč, pro rok 2015 by činil poplatek 490 Kč, 
zbytek by neslo město ke své tíži

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. vydává
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 28/2/2014
Předložil: Martina Matušková

17. Návrh změny na výplaty odměn členům výborů zastupitelstva a komisí Rady 
města, kteří nejsou členy zastupitelstva

   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: na 1. ZM jste volili předsedu, při schvalování výší odměn vypadli členové, 
kteří nejsou zastupiteli, členové z řad ZM už mají odměny od 1. 12., navrhujeme i jinou 
frekvenci výplat
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. stanoví
odměny členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle přílohy. Odměna 
bude poskytována od 1. 1. 2015.

2. schvaluje
změnu frekvence výplaty odměn členům výborů zastupitelstva a komisí rady města, kteří 
nejsou členy zastupitelstva, a to takto:
výplatní termín za březen, tj. v dubnu běžného roku za měsíce leden - březen,
výplatní termín za červen, tj. v červenci běžného roku za měsíce duben - červen,
výplatní termín za září, tj. v říjnu běžného roku za měsíce červenec - září,
výplatní termín za listopad, tj. v prosinci běžného roku za měsíce říjen - prosinec

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 29/2/2014
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Předložil: Dana Magdálková

18. Určení pověřeného zastupitele
   -   bez připomínek –
Paní Kubíčková čte návrh s důvodovou zprávou: dnes bychom měli určit zastupitele, který 
bude spolupracovat

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. určuje
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zastupitele Ing. Pavlu 
Müllerovou, která bude spolupracovat v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního 
zákona s pořizovatelem "Územního plánu Vrbno pod Pradědem"

hlasování 20 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Müllerová) usn. 30/2/2014
Předložil: Ing. Vojtěch Virág

19. Volba předsedy a členů majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod 
Pradědem

   -   bez připomínek –
Paní Kubíčková čte návrh usnesení v bodech 1 a 2
Hlasování: 21 – 0 – 0 

Návrhy na předsedu MV: nejsou
pí Kubíčková: navrhuji p. Petra Kopínce, ten s návrhem souhlasí
20 – 0 – 1 (p. Kopínec)

Návrhy k volbě členů: 
Fotis Fotopulos
Květa Kubíčková
Jan Zvědělík
p. Michalus: navrhuji Ing. Jitku Krätschmerovou
pí Janků: navrhuji p. Josefa Dudíka

Hlasování dle abecedního pořadí:
pro Josefa Dudíka: 
PRO: dámy a pánové Kočička, Bártek, Janků, Kudelová, Pechal, Soudková, Magdálková,
Chalupa
PROTI: nikdo
ZDRŽELI SE:  13 vč. p. Dudíka 
Pan Josef Dudík nebyl zvolen.
Hlasování o Fotisi Fotopulosovi:
PRO: 20 – 0 – 1  (p. Michalus)
Fotis Fotopulos byl zvolen.
Hlasování o Květě Kubíčkové:
PRO19 – 0 – 2 (Mgr. Kočička, Ing. Kudelová)
Paní Kubíčková byla zvolena.
Hlasování o Ing. Krätschmerové:
PRO: 11 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE: 9 Ing. Krätschmerová byla zvolena
Hlasování o Janu Richterovi:
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PRO: 18 
PROTI: 1 (pí Soudková)
ZDRŽEL SE: 2  (pánové Darmovzal, Mlynář)
Pan Richter byl zvolen.
Majetkový výbor bude pracovat ve složení: pánové a dámy Kopínec (předseda), Fotopulos, 
Kubíčková, Krätschmerová, Richter

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. zřizuje
majetkový výbor na volební období 2014 - 2018

2. rozhodlo
že počet členů majetkového výboru bude 5

3. volí
předsedu majetkového výboru pana Petra Kopínce

4. volí
členy majetkového výboru:

 paní Ing. Jitka Krätschmerová
 paní Květa Kubíčková
 pan Mgr. Fotis Fotopulos
 pan Jan Richter

hlasování Viz hlasování výše, o jednotlivých návrzích. usn. 31/2/2014
Předložil: Ing. Pavla Müllerová

V 17,54 hod byla vyhlášena přestávka na 10 minut, pokračování v 18,13 hod

20. Volba předsedy a členů osadního výboru místní části Mnichov Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem

   -   bez připomínek –
Paní Kubíčková navrhuje hlasování o prvních dvou částech usnesení – počet členů se odvíjí 
z minulých let, výsledek práce OV je prokazatelný

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. zřizuje
osadní výbor místní části Mnichov na volební období 2014 - 2018

2. rozhodlo
že počet členů osadního výboru bude 7
21 – 0 – 0 

Návrh předsedy: 
pí Kubíčková: navrhuji jako předsedu OV Antonína Břenka, jiný návrh není? – Ne
21 – 0 – 0 

3. volí
předsedu osadního výboru Antonína Břenka
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Paní Kubíčková čte návrh: Vlaďka Burdová, René Darmovzal, Josef Holubář,  Alois Oršulík, 
Libor Urban a Martin Pleva
Jiné návrhy z pléna nejsou, hlasování o všech současně: 21 – 0 – 0 

4. volí
členy osadního výboru: 

hlasování Viz hlasování výše, o jednotlivých návrzích. usn. 32/2/2014
Předložil: Ing. Pavla Müllerová

21. Odvolání člena finančního výboru a jmenování nového člena finančního výboru
   -   bez připomínek –
pí Kubíčková: ZM odvolává p. Darmovzala, na jeho žádost, a navrhuje p. Danu 
Magdálkovou; jiný návrh není? - Ne
Hlasování o novém členu FV:  20 – 0 – 1 (p. Magdálková)

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. odvolává
z funkce člena finančního výboru pana René Darmovzala ( dle §84 odst. 2 písm.m) zákona 
č. 128/2000 Sb.)

2. volí
do funkce člena finančního výboru paní Danu Magdálkovou ( dle §84 odst. 2 písm.m) zákona 
č. 128/2000 Sb.)

hlasování 20 pro, 0 proti, 1 zdržel se usn. 33/2/2014
Předložil: Ing. Miroslav Adámek

22. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 
2015

Ing. Krätschmerová: ptala jsem se, proč je ZM v úřední den, pí Kubíčková mi odpověděla, 
že další jednání budou v neúřední dny
pí Kubíčková: je to po dohodě v RM, když jsme zjišťovali pro a proti, chci zdůraznit, že 
neexistují úřední dny ve 2 dnech, ve Vrbně je máme každý den, v PO a St je jen prodloužená 
doba pro občany, na odborech jsou zastoupeni referenti, je jedna hodina, kdy vedoucí 
odboru v tu dobu nebude přítomen, došli jsme k názoru, že není problém dělat ZM i v tyto 
dny
Ing. Krätschmerová: ale občan může jít za místostarostou i v tuto dobu
pí Kubíčková: na 1. ZM  jsme nevěděli, že budeme přehodnocovat termíny, co se týče toho, 
že někdo jde za starostou nebo místostarostou, je třeba říci, že ti nemají pevnou pracovní 
dobu, nepředpokládám, že by zrovna v čase ZM – a to je jednou za 3 měsíce – musel občan 
jít za starostou
Ing. Gross: mně může každý zavolat 24 hod; ale jak si to představujete, co vám dělá 
problémy?
Ing. Krätschmerová: pokud je na dveřích napsáno, že je úřední den do 17 hod, měl by tam 
starosta nebo místostarostky být
pí Kubíčková: myslím si, že to není poznámka relevantní, starosta a místostarosta tam 
nemusí být, jednou je na školení, na jednání mimo město
p. Súkup: jsou termíny ZM opět co 3 měsíce, mám z občanů zřejmě nejvyšší docházku, 
jasně se ukázalo, že ZM jednou za 3 měsíce není dostatečné, mělo by být co 2 měsíce a 
netáhly by se jednání až do večerních hodin
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Ing. Gross: když bude třeba, můžeme dělat zasedání co 14 dnů, víme všichni, že kdykoli 
bude třeba, uskutečníme, s tím není problém
pí Trzaskaliková: je třeba, abychom udělali pracovní zastupitelstvo a ne s každou blbinou 
předstupovat před občany, jsem pro veřejné zasedání co tři měsíce, to stačí
pí Kubíčková: navíc se jednání zrychlí při hlasovacím zařízením, jak říkal starosta, bude-li 
toho více, nebo se bude muset něco schválit v určitém termínu, nemáme problémy ZM svolat

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2015

hlasování 21 – 0 – 0 usn. 34/2/2014
Předložil: Ing. Miroslav Adámek

Různé:
p. Valenta: chtěl bych říci jako občan, aby se smuteční síň dodělala, za TS – budeme se 
umět domluvit, jak se bude udržovat, abychom byli všichni spokojeni, také jsou už 
nakoupeny mobilní záchody pro sportoviště, budeme udržovat
Ing. Kuřítka: v rámci ŽP je Vrbno jediné město v okolí, které zdarma nesbírá na dvoře 
použité pneumatiky, ostatní města to berou pro své občany jako službu, minulá RM byla 
názoru, že je zbytečné; dávám návrh, pro město to není moc peněz
Ing. Gross: když nebudeme sbírat, zůstane v přírodě, děkuji za připomínku
pí Kubíčková: dnes jsme se shodou okolností sešli s Ing. Kudelovou k projektu Svazu měst 
a obcí a na toto téma hovořili, předala bych slovo Ing. Kudelové
Ing. Kudelová: možná jste někde zaznamenali informaci, že Vrbno jako všechna města 
spadáme pod Bruntál jako obec s rozšířenou působností a diskutujeme o 4 tématech, jedna 
z oblastí je nakládání s odpady, dnes jme hovořili, zda by nebylo vhodné dát podnět pro 
změnu legislativy, výrobci PET, tetrapaků, baterií, elektro, všeho, co se města snaží sbírat, 
všechny tyto subjekty platí peníze do společného fondu, z něhož se hradí náklady na svoz 
recyklovatelného odpadu, distributoři a výrobci pneu si nechali povinnost na sobě a 
nepřispívají ani korunou do společného fondu; bylo by třeba také se ozvat, je to výrobek jako 
každý jiný a recyklovatelný, víte, že  Vrbno za poslední roky se dostalo na statisíc korun 
odměn od Eko-Komu a můžeme je dát do rozšiřování sběrných míst, kontejnerů, a 
napomoci, že zbytkový odpad se snižuje; v rámci ORP bychom chtěli dát podnět, aby město 
ze svých prostředků nedotovalo to, co by měli platit výrobci a distributoři pneu; podnět nyní 
přišel poprvé, hodně občanů využívá, že odkládá na recyklačním dvoře za poplatek, ale 
systémově to není dobře nastaveno
Ing. Kuřítka: jedná se pouze o pneu, které se kupují přes internet, ti, co prodávají a 
obouvají, je berou zpět; stálo by za to podívat se, kolik lidí dalo pneumatiky na recyklační 
dvůr nebo do velkoobjemového kontejneru; 
p. Valenta: Krnov i Bruntál vybírají zadarmo, ale pouze 4 gumy od občana, jestli někdo 
přijede a přiveze jich víc, může být podnikatel a město by muselo platit; když naplníme 
kontejner 6-7 tun, platíme 150 Kč za tunu, musíme zaplatit a ještě odvézt
Ing. Gross: jsou lidi, kteří nakoupí levně v Globu a kola pak končí v přírodě
pí Kubíčková: můžeme probrat, prošetřit
p. Němejc: jsou lidi, kteří nemají auta; lidi dole už vůbec nezajímá kultura a peníze odvádějí 
vnučkám, je ubohé, co je tu za kulturu; ubohý, trapas, nemluvě o obřadní síni, to je ostuda, 
že ji nemáme, proč jezdit do Bruntálu; musíme udělat pořádek, Ing. Kudelová dělala hodně 
pro  pořádek na chodnících, za to jsem si jí vážil, ale ne za kostel; tady je třeba podchytit lidi, 
kteří tu sedí doma. Je smutné a vážím si paní Kudelové, až na to, že hlasovala proti dotaci
pro kostel; uklízejme si před svým prahem, ale musíme pro to všichni něco udělat
Ing. Gross: jakou kulturu si představujete, že tady není; co chybí,  zábavy, opera, koncerty?
p. Němejc: není jednoduché, lidi dole si nic neřeknou, žádná hudba, jsme jako spráskaní 
psi, na rozsvícení stromu bylo národa a žádná hudba, takoví jsme
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pí Kubíčková: na té akci jsem byla, zpívaly se koledy, děti dostaly sladkosti, bylo svařené 
víno, báječná vánoční atmosféra, mám zato, že se nám líbilo
p. Less: strom není přes den vidět, jen večer, strom by měl být veselejší, balíčky a tak
p. Janák: za společenství vlastníků se ptám, zda město zvažuje na 2015, odebíráme teplo 
od města, GJ za 670 Kč, z jakého důvodu, p. Marťán říkal, že neumí vyrobit levněji, ale
město si bere za pronájem 1,5 milionu, nezvažuje najít jiný zdroj financování? Skoro třetinu z 
částky si vezme město, je dost velká částka
Ing. Gross: nedovedu posoudit, nevidím kalkulaci, ale tento týden bude VH Tepla, budu 
požadovat kalkulaci a uvidíme, zda nějaké možnosti jsou
pí Kubíčková: p. Marťán nám dával žádost o snížení nájmu, bere se 50 Kč za odebraný GJ, 
mě zaráží, asi není problém snížit nájem za budovy, ale my neřešíme příčinu, odebírá se 
méně plynu, ale my musíme hledat, jak nově všechno provozovat a snižovat náklady, to není 
řešení chtít po někom, aby mu na to dal, nebo odpustil nájmy; ale zrevidovat kotelny, jejich 
stav, jejich výkonnost, zda nemáme zbytečně velké kotelny na vytápění pár bytů; jak se k 
tomu RM postaví, nevím, bude VH, neustálé snižování nájmů není řešením problémů
npor. Hošek: je to x let, prodává za 680, protože se započítává za kotelny plynové, jde o to, 
zda nerozdělit, a teď to jde, lidem se dá účet podle kotelen; někde se topí za 400 a jinde za 
1000
Ing. Gross: stůjte pevně nohama na zemi, nedovedu si představit, že se sníží vodné nebo 
stočné, je naivní říci, budeme mít méně za vodu, každý rok stoupají náklady náhradních dílů, 
platy a tak, podobné je to u vytápění, pokud se nesníží cena plynu, velké šance nemáme; 
méně prodané energie – to jsou vyšší náklady na režii, každý rok je inflace, vše kolem se 
zdražuje, od ventilu, lopaty a tak, určitě se ale budeme zabývat
Bc. Doležel: chodil jsem na minulá ZM, měli bychom se soustředit na rozpočet, rozklíčovat, 
kolik nám kotelny přinášejí, zvyšování ceny za GJ vedla k tomu, že se velká část lidí odpojila 
od kotelen, to nebylo jistě přínosem pro Vrbno; lidé o tom uvažují, protože Teplo prodává 
dráž , obchodní politika by se měla dát do souladu
Ing. Gross: pokud neznáme čísla, těžko reagovat
p. Němejc: za totáče se jezdilo na divadlo do Ostravy a Olomouce, teď je to ubohé, pro 
obyčejné lidi, ne pro vás nebo pro mě, já si zajedu; lidi jsou zkostnatělí, je už nezajímá nic, 
ani fotbal
Ing. Gross: můžeme vyvěsit program Divadla O. Stibora, ostravského divadla a můžeme se 
podívat, kolik je zájemců, podle toho se vezme auto nebo autobus; toto chybí, ale nic než od 
vás jsem neslyšel, může se dát na vývěsku, kdo se zúčastnit chce, není problém
pí Janků: chci reagovat, zájezdy do divadla pořádáme pravidelně, stávalo se, že v minulosti 
autobus byl naplněn, ale poslední dva roky ne, je to o penězích a životním stylu lidí, je 
pravda, že je kultura pro mnohé lidi dnes nedostupná, ale kulturu ve městě dotuje město a 
děláme pestré akce, každý si může vybrat, navíc po akci diskutujeme, co se divákům líbilo a 
ne, vídávám tam i vás, ale bohužel situace je taková, jaká je; máte-li návrh, přijďte za paní 
Trzaskalikovou
p. Pechal: dělal jsem i loni zájezdy, i na advent, akce byly i ve Zpravodaji a nakonec jsem to 
odjel svým autem se 4 ženami, letos jsem jich vezl 12, třeba zájem lidí půjde nahoru
pí Janků: k pestrosti kultury, snažíme se podporovat amatérské divadla a soubory, tam je to 
levnější, ta jsou dostupná i pro běžného člověka, lidé se učí na ně chodit, poznali, že jsou 
mnohdy zajímavější a hodnotnější než od profesionálů
Ing. Adámek: spojím se s p. Sýkorou, probereme jeho námitku k bodu; ze zákona o obcích, 
paragrafu 92 vyplývá, kdy zasedání svolává pravidelně, v odstavci 2: nesvolá-li starosta, činí 
tak místostarosta nebo jiný člen ZM; dle paragrafu 104 byla pí Kubíčková pověřena 
zástupem, komentář – v praxi dochází tomu omezování, nenastupuje vždy při nepřítomnosti, 
ale dlouhodobé nepřítomnosti, zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti; právo místostarosty k 
zastupování je věcí jeho politické zodpovědnosti konzultovat se starostou; nemyslím, že měl 
p. Sýkora tak pravdu, ale prodiskutuji s ním a případně se zeptáme odboru dozoru 
ministerstva vnitra
občan: někdo musel schválit, výstražné cedule, ať jedu 20 nebo 120 v hod, svítí pořád 50
Ing. Gross: když jedeš slušně, 50 se nerozsvítí, když jedeš rychleji, svítí
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p. Michalus: lidi jsou z toho zmateni, jsou zvyklí, že se jim v obcích naměří nějaká rychlost
p. Kopínec: pod tou 50 je ještě malým hodnota – skutečně naměřená rychlost
Mgr. Kočička: ta padesátka je upozornění, že je v místě taková rychlost předepsaná

v 18,56 hod - pí Kubíčková vyzývá členy návrhové komise, aby se sešli k usnesení 

pí Janků: Vánoční koncert pěveckého sboru oproti pozvánkám není v 16, ale už v 15 hod 
27. prosince v kostele, přijďte se vánočně naladit s jesenickým orchestrem a sbory
Ing. Gross: chci poděkovat za vaši práci, přeji hodně spokojenosti v novém roce a dobrou 
chuť na vánoční svátky.

Paní Kubíčková popřála všem nádherný vánoční čas: Mějte se rádi, ze srdce přeji klid, 
oddech, jsme jen lidé. Těším se, že v plné síle se sejdeme zase v lednu. 
Poděkovala všem za účast a v 19,07 hod ukončila 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem.
Součástí zápisu je usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři 
starostky.

Ing. Petr Gross
starosta

Květa Kubíčková
místostarostka

Ověřovatelé: Dušan Pechal Martin Pleva
                         zastupitel   zastupitel

Zápis byl pořízen: 18. 12. 2014, ověřen a podepsán: 22. 12. 2014


		2015-01-05T15:23:28+0000
	Not specified




