
 

 

 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 15. jednání dne 15.09.2021 
 
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, 
Robert Sivulka, Jana Soudková 

Omluveni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Ing. Petr Gross, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Martin 
Pleva, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni:       

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Jana Soudková, Květa Kubíčková 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

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

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

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

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Předání ocenění Cena města a schválení mimořádného ocenění Cena města 

3. Zpráva o činnosti rady města 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 

6. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 

7. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 457/1 

8. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1302/1 

9. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 

10. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - částí 1224/1 

11. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 

12. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 287 

13. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 615/3 

14. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1464/8 

15. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - 1322, 1330/1 a 1330/2 

16. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - části 989/1 a 995 



strana 2 

 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 989/1 

18. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 989/1 

19. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 950 

20. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - 987/2 a 987/3 

21. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1021 

22. Prodej nemovitosti - části pozemku 1159/1 

23. Prodej nemovitosti - pozemku 1273 

24. Prodej nemovitosti - pozemku 1272 

25. Prodej nemovitosti - pozemku 1001 

26. Prodej nemovitosti - pozemku 645/1 

27. Prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 

28. Prodej nemovitosti - časti pozemku 1224/1 

29. Prodej nemovitosti - časti pozemku 150/2 

30. Prodej nemovitosti - pozemku 377/2 

31. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 

32. Prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 

33. Prodej nemovitostí - areál DOMA 

34. Směna nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 789/2 

35. Zastavovací studie Lokalita Žižkova 

36. Projekt "Cesta kolem vody" 

37. Obnova Poštovské cesty 

38. Rozpočtové opatření č.3/2021 - zápis z finančního výboru 

39. Aktualizace směrnice č.1/2019 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem 

40. Příloha č. 9 ke zřizovací listině Domov pro seniory 

41. Dotazy - diskuse 

42. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0570/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0455/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 15. zasedání zastupitelstva města 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
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Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

2. Předání ocenění Cena města a schválení mimořádného ocenění Cena města 
Číslo materiálu: 0536/ZM/2021 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 0413/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 o udělení Ceny města kan-
didátovi:  
 
Ing. Zdeněk Jarmar 
Za rozvoj města a rozvoj česko - polské spolupráce.  
Na ocenění navrhla Ing. Alena Šmigurová za Euroregion Praděd 
 
Mimořádně byl navrhnut starostou města další kandidát na udělení Ceny města. Tento návrh byl schválen 
Radou města usnesením č. ze dne 2.9.2021 
 
Mimořádný návrh na udělení Ceny města pro kandidáta:  
 
Ladislav Jelínek st.  
Za statečnost a obětavost při práci v JSDH Vrbno pod Pradědem a za dlouholetou práci v Českém svazu 
chovatelů, ZO Vrbno pod Pradědem. 
Na mimořádné ocenění navrhl starosta města Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec 
 
Oceněným bude předána pamětní stříbrná plaketa, listina osvědčující udělení Ceny města a finanční dar ve 
výši 2.000 Kč (poníženo o cenu medaile). 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0456/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem uděluje  

"CENU MĚSTA" : 

Ladislavu Jelínkovi st.  za statečnost a obětavost při práci v JSDH Vrbno pod Pradědem a za dlouholetou práci v Čes-
kém svazu chovatelů, ZO Vrbno pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o udělení finančního daru ve výši 2.000 Kč pro oceněného 

 

 

3. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0571/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 3 jednání rady městy, poslední dne 02.09. 
 
Schválila  
nové znění nájemní smlouvy na pronájem bytů v majetku města 
v rámci podprogramu MMR ČR „Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů“ podat 
žádost o dotaci na obnovu Poštovské cesty 
 
Souhlasila 
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s rozšířením optické sítě a jejich alternativ firmou MX-NET 
 
Nesouhlasila 
s nařízením povinné koordinace výstavbových prací   při budování optické sítě ve Vrbně pod Pradědem, 
žadatel T-Mobile Czech Republic a.s. 
se zřízením příčného zpomalovacího prahu na ulici Husova z důvodu zásahu do komunikace v dotační udrži-
telnosti 
 
 
Rozhodla 
o uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. Praha  
o uzavření darovací smlouvy s MSK na inventorovou elektrocentrálu 
o neposkytnutí individuální dotace 
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Telco Infrastruktu-
re, s.r.o. 
o uzavření Smlouvy o dílo s firmou Naděžda Klíčová v rámci VZMR „Opravy MK 2021“ 
o uzavření Smlouvy o dodávce a montáži vodoměrů s Martinem Plevou 
o poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Hodonínsku a Břeclavsku ve výši 20 000,- Kč 
o uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování s DSO Bruntálsko 
o uzavření Smlouvy o dílo na akci Revitalizace a stavební úpravy bytových domů č.p. 493 a 494 na ulici 
Husova s firmou HV stavby a práce s.r.o. Rajhradice 
o uzavření pojistné smlouvy se společností Generali Česká pojišťovna Praha 
o uzavření Smlouvy o dílo na Opravu MK Komenského s firmou SILNICE CZ s.r.o. Krnov 
o poskytnutí dotace TJ Sokol Vrbno p/P. ve výši 20000,- Kč na akci 75 let fotbalu 
 
 
Byla seznámena 
s hospodařením  města za období 1 – 6/2021 
s poskytnutím dotace r rozpočtu MSK pro Domov pro seniory Vrbno, p.o. ve výši 950 000,- Kč z dotačního 
Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK 
se stavem areálu Skláren 
s právním názorem k prodeji pozemků za sníženou cenu 
se zápisem z komise výstavby 
s variantami řešení zázemí skateparku 
s návrhem zastavovací studie pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 
 
                                                              
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, o přidělení bytu mimo schválený pořadník, 
schvalovala podnájmy v městských bytech, rozhodovala o uzavření nájemních smluv za účelem uží-
vání 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 
2x ve funkci valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0457/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0572/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Majetkový výbor a Komise výstavby se vyjádřila ke změnám v ÚP ve svých zápisech. Komise strategického 
rozvoje se doposud nevyjádřila a své návrhy předloží do 15.9.2021. Návrhy budou předány Ing. Schwarzo-
vé, která je posoudí a následně budou předloženy na prosincovém jednání ZM. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0458/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0428/ZM/14/2021 - Radě města předložit seznam lokalit (pozemků)  navržených na změnu využití dle stávajícího 
územního plánu 

Zodp.: Rada města - NT: 08.12.2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0566/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0459/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 



strana 6 

 

 

 

6. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
Číslo materiálu: 0565/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Na základě uloženého úkolu se předkládá úprava Pravidel pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva 
stavby. Zadány byly dva úkoly. Prvním úkolem byl popis průběhu hodnocení přijatých nabídek při soutěži 
pozemků. Ten je popsán v čl. 3 odst. 6 (vyznačeno červenou barvou). 
Druhým úkolem bylo navrhnout jiný způsob pojistky než dosud využívanou výhradu zpětné koupě. V úvahu 
připadají dva nástroje: 
1. Předkupní právo 
Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné a zapsané v katastru nemovitostí, je předkupník oprávněn 
domáhat se vůči nástupci druhé strany, aby mu věc za příslušnou úplatu převedl. Předkupní právo věcné 
zavazuje tedy nejen prvního povinného, ale po dobu existence předkupního práva i všechny jeho právní 
nástupce. 
Povinnost dlužníka, nabídnout předkupníkovi věc ke koupi, je právně vymahatelná v okamžiku uzavření kup-
ní nebo jiné smlouvy mezi dlužníkem a koupěchtivým - v tuto chvíli předkupní právo dospěje. S tím souvisí i 
ustanovení rozvazovací podmínky (§ 2145 o. z.): Věděl-li koupěchtivý o předkupním právu nebo musel-li o 
něm vědět, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. Jestliže 
předkupník přijme nabídku prodávajícího o kupní smlouvě, dochází ke splnění rozvazovací podmínky a kup-
ní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a koupěchtivým zaniká. 
Při předchozí úpravě pravidel se o předkupním právu neuvažovalo. Zvolila se mnohem jednodušší a ele-
gantnější výhrada zpětné koupě. Nicméně oba nástroje mají mnoho společného. Jsou-li zřízené jako právo 
věcné, tak jsou zapsány do katastru nemovitostí. Tedy i u předkupního práva by muselo ZM udělovat sou-
hlas se zřízením zástavního práva ve prospěch bank, které financují nákup pozemků a výstavbu. Z tohoto 
pohledu předkupní právo nesplňuje zadání uloženého úkolu. 
2. Smluvní pokuta 
Smluvní pokuta představuje v občanském zákoníku nástroj na utvrzení závazku. Smluvní pokutu lze defino-
vat také jako vedlejší úmluvu, v níž se jedna strana zavazuje vůči straně druhé k zvláštnímu a konkrétně 
specifikovanému plnění pro případ, že poruší určitou ze smluvních povinností. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutu nevzniká přímo ze zákona, je třeba ji vždy předem ve smlouvě sjednat. 
Zákon nevyžaduje, aby byl v ujednání o smluvní pokutě použit pojem „smluvní pokuta“, rozhodující je, aby 
byly naplněny pojmové znaky smluvní pokuty, tzn. aby vznik práva na smluvní pokutu byl vázán na porušení 
smluvní povinnosti. Sjednána může být jak ve formě jednorázové částky, tak třeba i ve for-
mě procentního úroku za určitý čas prodlení. Z rozhodovací praxe lze dovozovat, že smluvní pokutu mohou 
sjednat pouze osoby v postavení věřitel a dlužník hlavního (utvrzeného) dluhu. 
Úpravu smluvní pokuty naleznete v pravidlech v čl. 4 odst. 2 (vyznačeno červenou barvou). Město je opráv-
něno žádat smluvní pokutu v případě, kdy kupující do 5 let od zápisu vlastnictví do KN nedoručí fotografie 
min. hotových základů. Výše pokuty je navržena ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH. 
 
 
MV:  
Členové výboru byli seznámeni s obsahem návrhu úprav Pravidel pro prodej nemovitého majetku a zřízení 
práva stavby. 
Po projednání návrh doporučuje ke schválení. 
 
Pozn. k Čl. č. 4, odst. 2, Po jednání na KU se za sebe práva ve smyslu paragrafu 2135 OZ vyznačují v LV v 
části C. Toto právo zanikne výmazem po splnění podmínky např., že kupující do pěti, případně více let splní 
účel ke kterému nemovitost (pozemek nebo stavbu) koupil. 
 
KV: 
K pravidlům pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby nezaujala komise výstavby stanovisko. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

p. Pechal: Nový nabyvatel si koupí pozemek např. za 2 mil., po pěti letech tam nic nevybuduje a zaplatí 
v šestém roce 10% z těch 2 mil. , a to je všechno. Dostáváme se znova do situace, kdy na těch pozemcích 
nebude opět nic stát jen z toho důvodu, že 200 tis. při 2 mil. dneska není zas taková hrozná suma. Já osob-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Občanské_právo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zajištění_a_utvrzení_dluhů
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
https://cs.wikipedia.org/wiki/Věřitel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlužník
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ně si myslím, že ta smluvní pokuta by měla být za každý rok toho prodlení, tzn. Za 7, 8, 9 rok. Mně se ta 
pokuta 10 % zdá málo, nevím, jestli to tak mám sám.  
p. Kopínec: Určitě se ti to nezdá málo. Chtěli jsme tam to právo zpětné koupě, ale když na to ten stávající 
majitel nebude reflektovat, tak to fakticky nejsme schopni vymáhat.  
Mgr. Fotopulos: Navyšovat smluvní sankci, proč ne? Ale musíme se držet zase v nějakých mantinelech ně-
jaké slušnosti. Chtělo by se to spíš na to podrobněji podívat i s dotazem na právní kancelář. Výhrada zpětné 
koupě je nejjednodušší a dalo by se říct i nejefektivnější způsob, jak se k majetku zpátky dostat. Je zapiso-
vána do katastru nemovitostí, v případě, kdy by město výhradu zpětné koupě uplatňovalo a nový majitel by 
s ní nesouhlasil, je to soudně vymahatelné. Druhá otázka zní, co se stane u nemovitostí, co si kupuje kou-
pěchtivý z pomocí nějakého hypotečního úvěru. Každá bankovní instituce tam bude chtít dávat nějaké zá-
stavní právo. Zatím jsme benevolentní a zástavní právo povolujeme zapsat pod naší výhradu zpětné koupě. 
U toho, jak dojde k vypořádání v situaci, kdy uplatníme výhradu zpětné koupě, bude tam nemovitost se zá-
stavním právem nějaké banky, na to nemají smysluplnou odpověď ani právníci. Tuto situaci nejde úplně 100 
% ošetřit. Otázka je, zda zůstat u výhrady zpětné koupě, nebo u té smluvní pokuty. V případě, že by zde byl 
většinový zájem tu smluvní pokutu vymáhat každoročně, tak bych doporučil nepřijmout usnesení a ještě 
jednou se na to podívat a dotázat se i právní kanceláře, zda už opravdu nejdeme za hranu slušnosti.  
Pí Knápková: Na druhou stranu když to za 5 let už nebude vlastnit a někomu to prodá, tak co? Po třech le-
tech zjistí, že nepostaví, tam je nějaká blokace, že 5 let to on musí vlastnit? 
Ing. Pešatová: Ta smluvní pokuta bude přecházet na toho nového vlastníka.  
Mgr. Fotopulos: Pokud se bavíme o smluvní pokutě, ideální postup by byl, že vlastník, který koupil tuto ne-
movitost i s touto smluvní pokutou by měl tuto smluvní pokutu přenést na dalšího vlastníka, samozřejmě 
s naším souhlasem.  Pokud to neudělá, tak bude platit současná smlouva mezi městem a prodávajícím a 
smluvní pokutu budeme chtít po něm.  
Pí Soudková: Mám za to, že změna těchto pravidel je v důsledku toho, že jsme tady měli minulé zastupitel-
stvo jednoho kupujícího, který právě tento problém měl a je to vlastně reakce na tento problém. Přesto si 
myslím, že za celou dobu, kdy tímto způsobem prodáváme, se jednalo o více méně výjimku, z tohoto důvodu 
bych navrhovala zůstat u těch pravidel původních. Pravidla se naposledy měnila loni v prosinci, nedělejme 
v tom těm lidem guláš. Navíc, jestliže bychom měli tu výhradu zpětné koupě na to, že máme málo pozemků 
v majetku města, tak kdybychom to za těch 5 let odkoupili od toho člověka zpátky, tak to můžeme prodat 
dalšímu zájemci.  
Bc. Chalupa: Já ten návrh dám, jestli to dobře chápu, tak v minulých podmínkách byla výhrada zpětné koupě 
10 % smluvní pokuta, tak abychom zůstali u výhrady zpětné koupě. 
Ing. Pešatová: S tím, že bychom tam doplnili to otevírání obálek.  
  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0460/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby, kdy pravidlo zpětné koupě zůstane zachováno s 
účinností od 15.9.2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelo-
vá, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Květa Kubíčková 
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 457/1 
Číslo materiálu: 0537/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

O dvě různé části pozemku požádali dva různí žadatelé: 
1. 
žadatel:  R… S… 
za účelem: umožnění dopravní obslužnosti pozemku 457/2 ve vlastnictví žadatele 
2. 
žadatel:  L… D… 
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za účelem: přístupu na pozemek p.č. 455 
 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: přípojka CETIN, ochranné pásmo vodního toku 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Zatím nedoporučujeme. 
Není zřejmé, zda je splněna podmínka § 20 odst. 3 vyhl. 501/2006 Sb, o  obecných požadavcích na využí-
vání území, tj. pozemek se vždy vymezuje tak, aby mj. umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl doprav-
ně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Pro posouzení je třeba doložit rozhodnutí o povolení 
komunikace na pozemku parc.č. 457/1. Pozn. parc.č. 457/1 (ostatní plocha, zeleň), parc.č. 454 (ostatní plo-
cha, manipulační plocha). 
Stanovisko RM: Doporučuje vyhlásit záměr na celý pozemek s tím, že kupující odkoupí části pozemku tak, 
že se odprodá celý pozemek. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme koordinovat s žádostí L… D… dle bodu 7 tak, aby městu nezůstala úzká 
nudle mezi prodanými částmi pozemku. 
Stanovisko MPO: Respektujeme stanovisko OVaŽP. 
 
 

Rozprava: 

p. Pechal: Je tam i ta paní D…, ne jen pan S…, když se na to podíváme, tak nám tam zůstane část pozem-
ku, navrhuji, aby si to koupili celé. 
p. Kopínec: Dušane to je na celou parcelu, oni si to rozdělí.  
Ing. Kudelová: Já jsem se chtěla zeptat, jestli víme, jak je možné, že došlo k tomu, že ten p. S… má parcelu, 
která nemá přístup. Jestli se někdy něco přehlédlo, nebo k čemu tam došlo. Druhá otázka je k tomu, že své-
ho času jsme tu veřejnou zeleň neprodávali, byť tam zájemci byli. Neprodávalo se to proto, že tam byl odtok 
vody z té křižovatky, pod tou silnicí byla velká propust a bylo to vedeno až do řeky. Já jsem se chtěla zeptat, 
jestli se o tom ví, nebo jestli už je to nepoužitelné. Předpokládám, že z té křižovatky nejsou vody vedeny do 
splaškové kanalizace, protože by se tím, dostávali samozřejmě do přečerpávání, a to nebylo účelem kanali-
zace, aby dešťové vody šli do této kanalizace. To jsem chtěla ještě připomenout předtím, než budeme hla-
sovat.  
p. Kopínec: Vím, že jsme tam mluvili o nějakém CETINu a podobně. Navrhoval bych v tomto případě vyhlásit 
ten záměr a toto prověříme v rámci TS, jak je to zatrubnění a popřípadě by se tam udělalo věcné břemeno.  
Pí Kubíčková: Já jsem četla v tom návrhu, že životní prostředí se tam vyjadřuje.  
Ing. Veselá: Za odbor výstavby bych chtěla říct, že by bylo dobré prověřit, jestli ta parcela 454, na kterou má 
navazovat tady ten pozemek je komunikací. Musí se to prověřit u toho vlastníka a na odboru dopravy.  
Pí Kubíčková: Tzn. že se bavíme o cestě, která je ta okružní? 
Ing. Veselá: Ano, je tam napsáno, že se jedná o ostatní plochu manipulační, není tam vyloženě napsáno, že 
je to komunikace. 
p. Kopínec: Pokud to dobře chápu, narážíte na následný problém, který by mohl nastat při dělení pozemku 
v rámci toho nového zákona.  
Ing. Veselá: Musel by ten žadatel požádat o výjimku, ale tam opravdu záleží na tom, jak je chápán ten po-
zemek 454. 
Ing. Pešatová: Když vyhlásíme záměr, tak se asi nic nestane s tím, že do příštího zastupitelstva se všechny 
tyto skutečnosti prověří a bude tam stanovisko k tomu, jestli je to komunikace nebo ne, jaké tam mohou být 
závady, které by nám bránily v prodeji. Nebo se snažit napravit ten stav.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0461/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej 
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pozemku parc. č. 457/1 o výměře 3507 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4634/124 ve výši 250 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1302/1 
Číslo materiálu: 0538/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  D… S… 
za účelem: rozšíření zahrady, ochrana vodního zdroje (studna) 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, zhorší se poměry v území. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Prodejem pozemku 1302/1 ztratí město přístup po vlastních pozemcích k parcelám č. 
1299 a 1295. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0462/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 1302/1 o výměře 1560 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4633/123 ve výši 380000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 
Číslo materiálu: 0539/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
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žadatel:  B… I… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. 
Není splněna podmínka § 20 odst. 3 vyhl. 501/2006 Sb, o  obecných požadavcích na využívání území, tj. 
pozemek se vždy vymezuje tak, aby mj. umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na 
veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje (viz. návrh změny využití v ÚP na Plochy rekreace - zahrádkové osady). 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Žádost na část pozemku je podána podle zpracované zastavovací studie. Prodej části 
pozemku za účelem stavby bez vyřešeného napojení na komunikaci je problematický. A to je tento případ. 
Stavební úřad rozdělení pozemku s největší pravděpodobností nepovolí. Tuto lokalitu je možné řešit kom-
plexně. Tedy realizovat přístupovou komunikaci a jednotlivé přípojky k budoucím parcelám. Až pak je schůd-
né uvažovat o případném prodeji. 
O stejnou část pozemku zažádala i H… R… – v případě vyhlášení záměru bude realizován prodej nejvyšší 
nabídce. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0463/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 770 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, země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4631/121 ve výši 270 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - částí 1224/1 
Číslo materiálu: 0540/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  H… R… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (I…, R…) 
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vada: ne 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. 
Není splněna podmínka § 20 odst. 3 vyhl. 501/2006 Sb, o  obecných požadavcích na využívání území, tj. 
pozemek se vždy vymezuje tak, aby mj. umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na 
veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje (viz. návrh změny využití v ÚP na Plochy rekreace - zahrádkové osady). 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Žádost na část pozemku je podána podle zpracované zastavovací studie. Prodej části 
pozemku za účelem stavby bez vyřešeného napojení na komunikaci je problematický. V tomto případě by 
mohlo být napojení přes pozemky žadatelky. Stavební úřad nemusí rozdělení povolit nebo může stanovit 
nějaké další podmínky k rozdělení. Tuto lokalitu je možné řešit komplexně. Tedy realizovat přístupovou ko-
munikaci a jednotlivé přípojky k budoucím parcelám. Až pak je schůdné uvažovat o případném prodeji. 
O stejnou část pozemku o výměře 770 m2 zažádala i Blanka Ivanová (tuto část má Ivanová v pronájmu) – 
v případě vyhlášení záměru bude realizován prodej nejvyšší nabídce. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0464/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

- části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 770 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, země-
dělský půdní fond 

- části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 870 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, země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4631/121 ve výši 270 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 
Číslo materiálu: 0541/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Z… G… 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (Z… G…) 
 
vada: vedení CETIN, NN, drobné stavby ve vlastnictví žadatele 
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Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Pro pozemek parc. č. 1224/1 byla zpracovaná zastavovací studie. Požadovaná část po-
zemku se nachází v navrženém vedení budoucí komunikace. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0465/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 600 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, země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4631/121 ve výši 270 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 287 
Číslo materiálu: 0542/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM K… O… a R… O… 
za účelem: přístupu na pozemek 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: NN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje (umožnit zřízení služebnosti k danému pozemku). 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Soukromé vlastnictví pozemku těsně podél komunika-
ce je problematické. 
Stanovisko MPO: Pozemek doporučujeme ponechat ve vlastnictví města (těsně přiléhá k městské komuni-
kaci). 
 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0466/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 287 o výměře cca 22 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, zemědělský 
půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4637/127 ve výši 270 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 615/3 
Číslo materiálu: 0544/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M… S… (1/3), R… S… (1/3), C… S… (1/3) 
za účelem: stavby 3 samostatných RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (PLZ a.s.) 
 
vada: vedení NN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Souhlasíme s vyhlášením záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já jsem se chtěla zeptat, proč si tuto parcelu raději město neponechá, jako možnou další 
lokalitu pro výstavbu rodinných domků, která by navázala na tu stávající, která tam vznikla. Myslím si, že ta 
výměra 5700 m by minimálně mohla vyhovět 4 luxusním parcelám pro výstavbu, nebo spíš pěti. Druhá věc 
je, že na této parcele by byla mnohem jednoduše zříditelná ta technická infrastruktura, protože v podstatě 
v té předchozí lokalitě, která tam je, tak všechny sítě jsou vybudovány. Myslím si, že by to bylo lepší zhod-
nocení pro město i v té době, kdy potřebujeme rychle zajistit lokalitu pro rodinnou výstavbu. Já jsem to chá-
pala tak, že ta  lokalita není v zájmu města, protože se tam jedná o zemědělskou půdu, která je využívána a 
té zemědělské půdy bychom si měli vážit, proto jsem si to nikdy nedovolila navrhnout, ale v případě tohoto 
prodeje bych si myslela, že hospodárnější a účelnější by bylo, kdyby na tom tu výstavbu zajišťovalo samo.  
 
 

Hlasování vyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 5743 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 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4636/126 ve výši 1655000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 4, proti 7, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: Josef Dudík, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Iveta Pešatová  
Proti: Dušan Pechal, Jana Soudková, Ing. Helena Kudelová, Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Rudolf Kudela, Karel Drtil 
Zdržel se: Hana Janků, Robert Sivulka, Pavel Kamenský 
Nehlasoval:       
 
Dále bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Kudelové nevyhlásit záměr na prodej 
 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0467/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 5743 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. 2021/4636/126 ve výši 1655000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 11, proti 2, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti: Josef Dudík, Petr Kopínec 
Zdržel se: Ing. Iveta Pešatová 
Nehlasoval:       
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1464/8 
Číslo materiálu: 0545/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  K… M… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: bez 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Souhlasíme s vyhlášením záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0468/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 1464/8 o výměře cca 747 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4638/128 ve výši 373000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - 1322, 1330/1 a 1330/2 
Číslo materiálu: 0546/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM P… K… a H… K… 
za účelem: odkup pozemků pod stavbou 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: břemeno vedení NN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Souhlasíme s vyhlášením záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0469/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej 

- pozemku parc. č. 1322 o výměře 662 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1330/1 o výměře 320 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1330/2 o výměře 101 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4636/126 ve výši 242500 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - části 989/1 a 995 
Číslo materiálu: 0547/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P… K… 
za účelem: provozování zahrádky 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ano (K…) 
 
vada: bez 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Jedná se o zahrádku v lokalitě u ulice Kopečná. Část této lokality byla projednávaná ZM 
v červnovém termínu. Usnesením č. 0428/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 zastupitelstvo rozhodlo ponechat 
pozemky v majetku města a nadále pokračovat v nájemním vztahu se zahrádkáři. Z důvodu stejného přístu-
pu ke všem zahrádkářům se navrhuje nevyhlášení záměru na prodej. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0470/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

- části pozemku parc. č. 989/1 o výměře cca 320 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 

- pozemek parc. č. 995 o výměře 127 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 989/1 
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Číslo materiálu: 0548/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… P… a H… P… 
za účelem: provozování zahrádky 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ano (P…) 
 
vada: bez 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Jedná se o zahrádku v lokalitě u ulice Kopečná. Část této lokality byla projednávaná ZM 
v červnovém termínu. Usnesením č. 0428/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 zastupitelstvo rozhodlo ponechat 
pozemky v majetku města a nadále pokračovat v nájemním vztahu se zahrádkáři. Z důvodu stejného přístu-
pu ke všem zahrádkářům se navrhuje nevyhlášení záměru na prodej. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0471/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 989/1 o výměře cca 100 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 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 989/1 
Číslo materiálu: 0549/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  H… P… (1/2) a K… L… (1/2) 
za účelem: provozování zahrádky 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ano (P…) 
 
vada: bez 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
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Stanovisko MPO: Jedná se o zahrádku v lokalitě u ulice Kopečná. Část této lokality byla projednávaná ZM 
v červnovém termínu. Usnesením č. 0428/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 zastupitelstvo rozhodlo ponechat 
pozemky v majetku města a nadále pokračovat v nájemním vztahu se zahrádkáři. Z důvodu stejného přístu-
pu ke všem zahrádkářům se navrhuje nevyhlášení záměru na prodej. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0472/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 989/1 o výměře cca 113 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 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 950 
Číslo materiálu: 0550/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  K… M… 
za účelem: provozování zahrádky 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (M…) 
 
vada: drobné stavby ve vlastnictví nájemce 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Jedná se o zahrádku v lokalitě u ulice Kopečná. Část této lokality byla projednávaná ZM 
v červnovém termínu. Usnesením č. 0428/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 zastupitelstvo rozhodlo ponechat 
pozemky v majetku města a nadále pokračovat v nájemním vztahu se zahrádkáři. Z důvodu stejného přístu-
pu ke všem zahrádkářům se navrhuje nevyhlášení záměru na prodej. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0473/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 950 o výměře cca 100 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - 987/2 a 987/3 
Číslo materiálu: 0551/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Sdružení spolumajitelů domu 
za účelem: zahrádek a zázemí k domu č.p. 139 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano  
 
vada: drobné stavby 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Jedná se o zahrádku v lokalitě u ulice Kopečná. Část této lokality byla projednávaná ZM 
v červnovém termínu. Usnesením č. 0428/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 zastupitelstvo rozhodlo ponechat 
pozemky v majetku města a nadále pokračovat v nájemním vztahu se zahrádkáři. Z důvodu stejného přístu-
pu ke všem zahrádkářům se navrhuje nevyhlášení záměru na prodej. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0474/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 

- pozemku parc. č. 987/2 o výměře 708 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 

- pozemku parc. č. 987/3 o výměře 145 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 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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21. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1021 
Číslo materiálu: 0552/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… S… a J… S… 
za účelem: zázemí k domu č.p. 257 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ne  
 
vada: drobné stavby 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Jedná se o část pozemku v lokalitě Na Bělidle. Pozemek parc. č. 1021 byl projednáván 
ZM v červnovém termínu. Usnesením č. 0415/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 zastupitelstvo rozhodlo pone-
chat pozemek v majetku města a nadále pokračovat v nájemním vztahu se zahrádkáři. Z důvodu stejného 
přístupu ke všem zahrádkářům se navrhuje nevyhlášení záměru na prodej. 
 
 

Rozprava: 

Bc. Chalupa: Já mám k bodu 21, tam se jedná o tu samou lokalitu, jak uvedl pan Kopča, s tím rozdílem, že 
v tomto případě se nejedná o zahrádku, která je samostatná, ale jedná se o část zahrady, která je spojená 
se zahradou rodinného domu. Jedná se o žádost manželů Seifertových, kteří v této době mají plot na území 
městského pozemku. Po 21 letech užívání toho pozemku zjistili, že jsou na pozemku města, takže chtějí ten 
pás odkoupit. Je to jen narovnání jakého si majetkového vztahu. Proto si dovoluji navrhnout u tohoto bodu 
21 vyhlášení záměru na prodej.  Mám tedy protinávrh na vyhlášení záměru. 
Pí Kubíčková: Tak, jak si to řekl, že žadatelé si oplotili nějaký pozemek, aniž by požádali o nájem, nebo se 
ujistili, jestli je jejich.  
p. Seifert: Když jsme koupili ten dům, který byl oplocen, tak jsme ho koupili v dobré víře, že patří nám. Zjistili 
jsme to, až město prodávalo pozemek, tak nám vysvětlili, že to není naše. My jsme to neoplotili, my už jsme 
to oplocené koupili.  
Bc. Chalupa: Oni tam ten plot nestavěli.  
Mgr. Fotopulos: Je to už záležitost letitá, naštěstí je spousta písemností ještě uschována. Předchozí vlastník 
nemovitosti, tam měl nájemní smlouvu. Bohužel při koupi domu již další vlastník v nájmu nepokračoval. 
Správně měl prodávající upozornit, že je oplocená část pozemku, která je v nájmu. Správně měli noví vlast-
níci v nájmu pokračovat.  
Ing. Kudelová: Já bych ještě měla další protinávrh. Já vím, že ten plot tam dneska stojí, ale možná když je 
tak starý, tak bude jednou potřebovat přestavět. Myslím si, že to „Lko“ je tak nešťastný tvar parcely. Jestli 
bych nemohla dát protinávrh vyhlásit záměr, ale jen na ten obdélník, který je na té zadní části, aby tam ne-
vznikl ten pásek, který zabočuje za další objekty. 
p. Kopínec: Já bych se ještě zeptal manželů Seifertových, jak využíváte ten pozemek? Souhlasili byste s tím 
protinávrhem? 
p. Seifert: My tam máme dřevárnu, máme tam uskladněno dřevo, potom máme na tom „Lku“ záhonek a asi 4 
ovocné stromy. O žádné smlouvě jsme nevěděli, máme řádnou kupní smlouvu, kde by to bývalí vlastníci 
snad asi uvedli. Je to ověřené notářem a nikde to není uvedeno.  
Ing. Kudelová: Bylo by možné třeba nechat to jako nájemní smlouvu.  
p. Dudík: Když tam ubereme tu část pozemku, tak tam vznikne zase „Lko“. 
p. Sivulka: Mě by teda zajímalo, když ten původní vlastník to prodal, platil nájem a Seifertovi 20 let neplatili 
nájem, je město nepožádalo platit nájem? Ten nájem nikdo 20 let nežádal? 
Ing. Pešatová: Tak se to prodalo s tím, že to nikdo nebyl zkontrolovat. Původní majitel řekl, že už ten poze-
mek neužívá, tak končí nájem. Prodal jen to, co je zapsáno do katastru. Dávám tedy hlasovat o posledním 
protinávrhu, že bychom prodali asi 90m². 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Kudelové vyhlásit záměr na část pozemku, který by zarovnal p.č. 1117/3 
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Hlasování  
Přítomno 14, pro 1, proti 12, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Ing. Helena Kudelová 
Proti: Dušan Pechal, Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Rudolf Kudela, Karel Drtil, Hana Janků, Robert Sivulka, Pavel Kamenský, Josef Dudík, 
Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Iveta Pešatová 
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 
Hlasování o protinávrhu Bc. Chalupy na prodej pozemku 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0475/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 1021 o výměře 150 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 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Prodej nemovitosti - části pozemku 1159/1 
Číslo materiálu: 0553/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

1. 
žadatel:  SJM L… H… a T… H… 
za účelem: rozšíření sousedního pozemku 1162/1 ve vlastnictví rodinného příslušníka 
 
2. 
žadatel:  Ing. D… V… 
za účelem neuvedeno 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené nezastavěného území. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  bez 
 
Nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 2021/4604/094 ve výši 38 Kč/m2. Na prodej pozemku 
byla realizována soutěž. Nejvyšší nabídku podali Tomáš Homola a Lucie Homolová. 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0418/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: To je právě ta parcela, kde jsem minule dala proti a kde budu proti i teď. Jen tím chci říct, že 
budu i tentokrát proti, protože si myslím, že ten účel, pro který se to kupuje, není natolik závažný na to, aby 
tam nemohla zůstat veřejná zeleň při té nivě řeky, navíc je to záplavové území. Myslím, že ta zeleň vytváří 
určité prostředí, které by tam mělo zůstat. Myslím si, že i v případě nájemní smlouvy nic nebrání tomu, to 
tam upravit a nechat tam část té vegetace tak, aby to tam vytvářelo tu veřejnou zeleň. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0476/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM T… H… a L…H… 

výše kupní ceny: 51  Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 11, proti 3, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Dušan Pechal, Ing. 
Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti: Pavel Kamenský, Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Prodej nemovitosti - pozemku 1273 
Číslo materiálu: 0554/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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0419/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0477/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 
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podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… Ž… 

výše kupní ceny: 22.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Prodej nemovitosti - pozemku 1272 
Číslo materiálu: 0555/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  W… B… 
za účelem: scelení pozemku u RD č.p. 56 (vytvoření funkčního celku) 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (B…) 
 
vada: drobné stavby ve vlastnictví nájemce 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0420/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
V průběhu zveřejnění na ÚD byla doručena druhá žádost o odkup: 
 
žadatel:  F… R… 
za účelem: rekreace, zahrada 
 
Výběr kupujícího je čistě na ZM. ZM může v usnesení stanovit podmínku, že kupujícím bude ten, kdo podá 
nejvyšší kupní cenu (soutěž). 
V tomto případě navrhujeme prodej p. W… B… s ohledem, že pozemek má dlouhodobě v nájmu a vytváří 
funkční celek s jeho stavbou č.p. 56. 
 
RM: Doporučuje prodej W… B…. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0478/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o odkup pozemku parc. č. 1272, kterou podal F… R… 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 
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podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: W… B… 

výše kupní ceny: 151.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Prodej nemovitosti - pozemku 1001 
Číslo materiálu: 0557/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I… R… 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (I… R…) 
 
vada: zatrubněné podzemní vedení vody 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0423/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
V průběhu zveřejnění na ÚD byla doručena druhá žádost o odkup: 
 
žadatel:  F… R… 
za účelem: rekreace, zahrada 
 
Výběr kupujícího je čistě na ZM. ZM může v usnesení stanovit podmínku, že kupujícím bude ten, kdo podá 
nejvyšší kupní cenu (soutěž). 
 
RM: Doporučuje prodej I…R…. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0479/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se druhou žádostí o odkup pozemku par. č. 1001, kterou podal F… R… 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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  

podstatné náležitosti: 
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forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… R… 

výše kupní ceny: 211.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Prodej nemovitosti - pozemku 645/1 
Číslo materiálu: 0556/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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0422/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0480/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… G… 

výše kupní ceny: 457.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
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Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

27. Prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 
Číslo materiálu: 0558/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I… K… 
  V… O… a M… L… 
  A… K… 
  M… Z… 
  M… K… a J… K… 
   
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 
pronájem: ano (B…) 
 
vada: NN, drobné stavby ve vlastnictví nájemce 
 
Nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 2021/4605/095 ve výši 719.000 Kč bez DPH. Na prodej 
pozemků byla realizována soutěž. Jedinou nabídku podal Ivo Kolář a Dagmar Kolářová. 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0424/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0481/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

- 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM I… K… a D… K… 

výše kupní ceny: 850000  Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Prodej nemovitosti - časti pozemku 1224/1 
Číslo materiálu: 0559/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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0425/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje prodej bez zřízení výhrady zpětné koupě. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0482/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… V… a N… V… 

výše kupní ceny:  270 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Prodej nemovitosti - časti pozemku 150/2 
Číslo materiálu: 0560/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
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žadatel:  P… F… 
 
za účelem: ucelení zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy dopravní infrastruktury. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0426/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já jsem minule měla připomínku, že tam nevzniká v katastru pokračování té cesty, co vede 
od lávky, a doporučovala jsem, aby rada uložila, aby tady ta věc byla řešena nezávisle na tom prodeji, ale 
tak, aby do budoucna nedošlo někdy k nějakému otazníku kvůli vlastníkovi. Ten pozemek vlevo od hranice 
té komunikace nepatří městu.  
Bc. Kopča: Jsme v jednání s majitelem daného pozemku a v prosinci Vám to předložíme.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0483/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… F… 

výše kupní ceny: 250 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

30. Prodej nemovitosti - pozemku 377/2 
Číslo materiálu: 0561/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. 
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pronájem: ne 
 
vada: Cetin 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0427/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: To bylo tam, kde byla chyba, že jsem hlasovala proti.   
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0484/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J…V… a M… N… V… 

výše kupní ceny: 35.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

31. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 
Číslo materiálu: 0569/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dle ÚP se jedná o plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (všichni kupující) 
 
za účelem:  zahrádky 
 
vada:  u prodávaných části ne 
   
 
 
Dne 19.07.2019 byla podána žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 257, kterou podal Ing. Petr Gross. 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0124/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 06.11. do 26.11.2019. Záměr byl zastupitelstvem vyhlášen na celý pozemek s 
tím, že bude pozemek nabídnut ostatním vlastníkům bytovek, kteří mají jeho část v pronájmu. 
 
Záměrem města byl prodej částí pozemku tak, aby hranice pozemků začínala u paty domu, aby se předešlo 
vzniku těžko využitelných pozemků v majetku města a zároveň i potížím při získávání souhlasu s dělením 
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pozemků (např. každý nový pozemek musí být napojen na místní komunikace). Takto navržené usnesení 
bylo ZM usnesením č. 0217/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020 staženo z projednání a zároveň bylo uloženo 
hledat cesty ke snížení ceny a zohlednění požadavků na výměru budoucích parcel. 
 
Ocenění bylo provedeno na cenu v čase a místě obvyklou, která je vyžadována zákonem o obcích (§ 39 
odst. 1). Odchylka od této ceny musí být zdůvodněna a ve veřejném zájmu - nesplněním této podmínky je 
právní jednání od samého počátku neplatné. Z tohoto důvodu nemůžeme kupní cenu snížit. Předmět prode-
je byl oceněn znaleckým posudkem č. 92/5178/2019, který zohlednil jeho přednosti i nedostatky. Je tedy na 
kupujícím, zda bude kupní cenu akceptovat či ne. 
 
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. Grossovi (k 
patě domu). V této chvíli již převod zdárně proběhl. 
  
Tímto usnesením se dostáváme k realizaci druhé etapy ve spodní řadě bytovek  (č.p. 481, 482 a 483). V 
realizace je prodej částí pozemku pro paní Kočičkovou za účelem stavby garáže (zpracovává se geometric-
ký plán). 
 
U ostatních částí zahrádek byla situace následující. Věra Grygarová a Boris Bensch 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 katast-
ru nemovitostí). Výše uvedeným byla písemně situace popsána. Věra Grygarová reagovala odstoupením od 
koupě. Zároveň i paní Kočičková odstoupila od koupě zahrádky. Za této situace již nevznikne nepřístupný 
pozemek a získání souhlasu s dělením od stavebního úřadu je teoreticky možné.  
 
Podoba nově vzniklých pozemků je hodně vzdálena původní představě. Nejlépe je to vidět v příloze s ná-
zvem mapka-situace. Z tohoto důvodu bylo ZM dotázáno, zda trvá na realizaci prodeje v této podobě, což se 
tak stalo usnesením č. 0439/ZN/14/2021 ze dne 23.6.2021. 
 
RM: Doporučuje prodej od paty domu se závazkem zřízení věcného břemene. 
 
 

Rozprava: 

p. Pechal: Paní Grygarová tady napsala, že odstupuje a teď hlasujeme o tom, že jí to prodáme? Nerozuměl 
jsem tomu. 
Pí Janků: To má pravdu, že odstoupila. 
p. Pechal: Je tady psaní od paní Grygarové, že odstupuje na základě tady toho a vy teď hlasujete o prodeji? 
Možná jsem to nepochopil, jenom bych rád vysvětlení. Je tam přímo, že o pozemek nemá zájem a souhla-
sím s dosavadním nájemným. 
Ing. Pešatová: Takže paní Grygarová se stáhne, všichni ostatní mají zájem.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0485/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 180 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: J… H… 

se závazkem uzavřít věcné břemeno stezky a přípojek 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 
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- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 150 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: SJM B… B… a R… B… 

se závazkem uzavřít věcné břemeno stezky a přípojek 

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

- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 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: J… S… 

se závazkem uzavřít věcné břemeno stezky a přípojek 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

32. Prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 
Číslo materiálu: 0564/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Pamatuji si, že když jsme schvalovali tady ty půdní vestavby Ve Svahu, tak jsme schvalovali i 
nějaké stanovy společenství vlastníků, tak jsem se chtěla zeptat, jestli to bude i v případě Krejčího a zda 
nám to bude předloženo na prosincovém zastupitelstvu, nebo to bude nějak jinak.  
Mgr. Fotopulos: Ke schválení stanov není nutné usnesení zastupitelstva. Tyto stanovy budou předloženy až 
při zápisu do obchodního rejstříku při vzniku SVJ. Není u toho potřeba souhlas zastupitelstva.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0486/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 
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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 4760/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… S… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: F… P… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 
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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… Š… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… M… 
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kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… H… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem  pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: S… G… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti:  
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forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H… S… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… N… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 
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 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… M… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

13. 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… J… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… P… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

16. 
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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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B… S… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

 

 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
Číslo materiálu: 0562/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 
 
O vyhlášení záměru na prodej rozhodlo ZM usnesením č. 0431/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
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 budovu obývají rezidenti s vyšší boni-
tou. 
 
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. 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. 
Usnesením č. 0431/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 bylo stanoveno, že náklady na změnu ÚP ponese kou-
pěchtivý. Po schválení usnesení koupěchtivý doručil žádost o změnu tohoto usnesení. Z tohoto důvodu se 
předkláda změna usnesení. 
 
RM: Doporučuje. 
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Rozprava: 

Pí Soudková: Chtěla bych požádat, jestli by nám mohla být předložena kupní smlouva, zároveň jsem trošku 
na pochybách. Když jsme vyhlašovali zhruba před rokem a půl, tak jsme tam dávali podmínky, např. zpětná 
koupě. Chci se vyhnout tomu, aby nám tam nenastěhovali někoho, o koho nestojíme. Chtěla jsem se zeptat, 
jestli to nějakým způsobem ošetříme. Vzpomenu tady na pozemek, který máme u benzínky, který jsme pro-
dali a nedaří se nám ho získat zpět. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli bude tato kupní smlouva nějak ošet-
řena a zároveň bych chtěla požádat, aby byla předložena.  
Mgr. Fotopulos: Podmínky tam nejsou žádné, respektive v červnovém zastupitelstvu žádný takový požada-
vek nepadl. Takže je tady pouze čistý prodej s tím, že v červnovém  zastupitelstvu bylo i to usnesení ohledně 
územního plánu, které se teď na žádost koupěchtivého mění ve chvíli, kdy byl seznámen s kupní cenou. 
Takže nebyly stanoveny žádné podmínky, jediná věc, která bude doplněna v kupní smlouvě, bude právě 
jednání ohledně změny územního plánu a úhrady nákladů.  
Ing. Pešatová: Chtěla jsem se zeptat, jestli chceš navrhnout, aby tam byla podmínka zpětné koupě v případě 
nerealizace rekonstrukce po dobu pěti let? 
Pí Soudková: Pokud je možné alespoň toto, tak to ošetřeme alespoň tímto způsobem. Pokud to možné není, 
nedá se nic dělat. 
Mgr. Fotopulos: Ono by bylo úplně nejčistší, pokud bychom tam chtěli tuto podmínku dát, tak opětovně vy-
hlásit záměr s touto podmínkou. Přece jen výhrada zpětné koupě je zásadní věc, která při prodeji hraje vel-
kou roli, ten kupující by s tím měl být nějak dopředu seznámen. Pokud by byl tedy dán tento protinávrh, ať je 
tedy směřován k vyhlášení záměru s nějakou tou výhradou zpětné koupě. 
Pí Soudková: Za této situace ten svůj protinávrh stahuji. Ještě jsem se chtěla zeptat, když jsme se bavili o 
tom, že bude měněn územní plán a informace budou na prosincovém zastupitelstvu, tak kdy to absolvuje to 
kolečko, že už opravdu ten ÚP změněn bude. Jde mi o tu Domu. 
p. Kopínec: Všechny připomínky k ÚP se chystají a zpracovávají, budou postoupeny patřičnému úřadu, ale 
nikdo není dnes schopen říct, kdy bude ta změna.  
Bc. Chalupa: Ve chvíli, kdy nedojde k této změně, tak oni nezačnou rekonstruovat, tudíž i kdybychom teď 
vyhlásili znovu záměr s tou podmínkou, tak pro ně se nic nestane.  
Ing. Pešatová: Proto říkám, že je na zastupitelích, jestli zváží tady tuto podmínku.  
Pí Kubíčková: Zkuste zvážit všichni to, že naším záměrem je, aby se ta Doma prodala, zrekonstruovala a 
něco smysluplného se tam vybudovalo. Pokud budeme stále něco měnit, tak jednak vypadáme nedůvěry-
hodně a mám obavy, že pokud se ten záměr změní a dáme tam zpětnou koupi, tak si myslím, že to nepro-
dáme.  
p. Kopínec: Jedna z podmínek také byla, aby se koupě uskutečnila v tomto roce z finančních důvodů. Ano 
bez změny ÚP nejsou schopni stavět, ale jsou schopni tvořit projektové dokumentace, přípravné práce atd. 
Mám obavu, že pokud to uděláme, jako v prvním případě, že si tam začneme klást podmínky, ten prodej 
zase padne a zůstane to nám. Pak budeme řešit, jestli to zboříme, změníme ten ÚP a vytvoříme tam třeba tři 
stavební místa apod.  Nejsou tu nikdy 100 % záruky, reference se prověřovaly i u starosty Nového Jičína, 
kde už mají různé aktivity. Mám obavu, že jestli budeme znovu nějakým způsobem vyhlašovat tento záměr, 
tak to padne, protože jsou to developeři, jsou to zájemci, kteří mají rozjeto více projektů, a mám obavu, že se 
podívají po něčem jiném.  
Bc. Chalupa: Děkuji za vysvětlení, určitě to lze pochopit. Jenom mě mrzí, že při tak důležitém prodeji jedné 
z nemovitostí města, tady ti zástupci nebyli ani při vyhlášení záměru, ani teď při prodeji, protože ty otázky, 
které teď řešíme, nám mohli říct oni a na mě osobně by to působilo daleko lépe. Možná proto ty myšlenky 
máme.  
p. Kopínec: To jsme si mohli domluvit, když jsme vyhlašovali záměr, protože tam ty podmínky byli a bylo to 
tam dobře popsáno v tom červnu. Chápu tě, ta obava je v nás všech. Taky mám obavu, co z toho vznikne, 
nechceme tam nějaké soc. ghetto apod.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0487/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

1. 

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

2. 

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

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: T… Z… (1/2) a Ing. D… Ch… (1/2) 

výše kupní ceny: 2.400.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem mění  

u usnesení č. 0431/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 podmínku úhrady nákladů spojených se změnou ÚP koupěchti-
vým na úhradu nákladů spojených se změnou ÚP prodávajícím 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

34. Směna nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 789/2 
Číslo materiálu: 0563/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 
 
O vyhlášení záměru na směnu rozhodlo ZM usnesením č. 0432/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021. Záměr byl 
zveřejněn na ÚD od 28.7. do 17.8.2021. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0488/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o směně 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  

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: směnná smlouva 

1. prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

2. prodávající: J… Ž… 

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

pod podmínkou dorovnání kupní ceny 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Zastavovací studie Lokalita Žižkova 
Číslo materiálu: 0578/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rada města doporučuje schválit studii.  
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Původní studie, která se Vám dostala do rukou je tuším z roku 2010, která byla zadána na dvě 
lokality. Byla to lokalita Žižkova a dalších 7 míst, které jsou součástí těch zahrad. Bohužel při přehodnocení 
současného stavu, jsme byli nuceni tuto studii trochu přepracovat, protože ta původní studie se nezakládala 
na polohopisu a výškopisu a byly tam dva zásadní problémy. Jsou tam dvě vedení VN a vedení vodovodu, 
kde by došlo ke značnému křížení. Přeložka VN po domluvě z ČEZem by byla snad 5 mil. a přeložka vody, 
aby nebyla pod stavbama, by byl další milion korun. Ten návrh je teď trochu jiný i v rámci obslužnosti, vzniklo 
by 34 nových domů s tím, že pokud by se tento návrh schválil, tak bychom začali hned pracovat na PD. Ty 
ulice jsou navržené tak, že vznikne přirozená kaskáda. Ten původní návrh z kopce dolů a byla by tam i složi-
tá zimní údržba, svoz odpadu apod. Tady to bude zjednodušené. Toto je zatím návrh, není to PD.  
p. Pechal: Je jich jen 33 ne 34, chybí tam č. 6. Já se jen zeptám, když se bavíme o svozu odpadu, proč ne-
máme v té spodní části propojenu i tu spodní ulici s těma dalšíma dvěma? 
p. Kopínec: Protože tady v rámci dalšího projektu bude protipovodňový zářez, který bude součástí té spodní 
záchytné retenční nádrže. Původní plán byl prodloužit tu spojnici až po tu žlutou čáru. ÚP byl nastaven na tu 
původní studii. Chtěli jsme to prodloužit, protože v rámci změny ÚP by tam vznikly další parcely, ale bohužel 
už tam nemůžeme, protože je to v rozporu s projektem na zadržení vod. Za číslem 25 vznikne val, který 
bude zpomalovat ty vody.  
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Pí Rezníková: Tam už voda je.  
p. Kopínec: Voda je tam v celé lokalitě, ale ta bude odvedena, val tam žádný není, ten teprve bude vznikat 
v rámci toho nového projektu.  
Pí Rezníková:  Chtěla jsem se zeptat, jestli ty parcely bude mít na starosti developer nebo občan. 
p. Kopínec: Chceme, aby si město ponechalo veškerou kontrolu nad prodáváním těchto parcel. Chceme 
vytvořit parcely co nejrychleji pro budoucí obyvatele Vrbna.  
Bc. Chalupa: chci jen říct, že jsem rád, že se na tom pracuje a byl bych rád, aby se pracovalo dál. Všichni 
víme, že ve Vrbně je to opravdu velmi potřeba. Já kolem sebe mám spoustu mladých lidí, kteří by tady chtěli 
bydlet, ale nemají kde. Takže jsem rád, že něco takového vzniká.  
p. Kopínec: V tom případě, že to odsouhlasíme, tak budete průběžně informováni. Bude nějaké kolečko při-
pomínkování. Chceme tu PD nastavit tak, že by bylo možné etapizování těch prací, podle toho, jak sežene-
me financování. Tak bude tvořena ta koncepce PD.  
p. Sivulka: Takže to bude celé financovat město? 
p. Kopínec: Financování bude na základ rozpočtu, budeme se muset rozhodnout, jestli to budeme dělat po 
etapách z vlastních zdrojů, jestli si na to vezmeme úvěr, jestli do toho zatáhneme nějaký bankovní dům. Až 
bude PD, sedneme si a budeme chtít co nejdříve řešit financování. 
p. Pechal: Já počítám, že město by to nemělo nic stát, protože cena toho pozemku se zahrne do kupní ceny.  
p. Kopínec: Z dlouhodobého hlediska, nechci teď spekulovat, jestli to nastane, když něco vybudujeme. Co je 
pro nás zajímavější, svým způsobem i dotovat tyto parcely abychom tu měli mladé rodiny, potom i přírůstek 
obyvatel, což se nám vrátí v dlouhodobém hledisku, nebo tam zahrneme veškeré věci. Je to pak na širší 
diskuzi. Ale ty peníze na profinancování budeme každopádně potřebovat. Ano může se to financovat 
z prodejů, může se to dělat po etapách, může se jedna prodat a zafinancovat druhá. ¨ 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0489/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s návrhem zastavovací studie pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

zastavovací studii pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

36. Projekt "Cesta kolem vody" 
Číslo materiálu: 0535/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Celkový projektový záměr Cesta kolem vody zahrnuje celkem tři dílčí projekty: 
 
1) Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků ve Vrbně pod Pradědem 
2) Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem 
3) Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Karlovice 
 
Cílem projektu je zlepšení dostupnosti přírodního, historického a kulturního dědictví údolí řeky Opavy mezi 
Vrbnem a Karlovicemi prostřednictvím vybudování interaktivních prvků, které zprostředkují poznávání pří-
rodního bohatství a historii území místním obyvatelům i návštěvníkům regionu. Cílem je zvýšit potenciál 
cestovního ruchu a přilákat další návštěvníky, kteří se zde zdrží a tím podpoří i místní ekonomiku. Cílem je 
také pokračování v rozvoji Česko-polské spolupráce. 
 
V rámci aktivit vzniknou: 
- lanové překážky,různá poznávací stanoviště, česko-polský průvodce, infotabule a vor 
- probíhat budou soutěže a aktivity pro děti základních a mateřských škol 
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V rámci INTERREG V-A, Fond mikroprojektů město Vrbno požádalo v 5/2021 o dotaci na realizaci projektů 
č. 1 a  2, o č. 3 si požádala obec Karlovice (jedná se o projekty typu C, bez finanční spoluúčasti partnerů). 
Partnerem projektů bude město Glogówek a obec Karlovice. 
 
Financování projektů za město Vrbno 

dílčí projekty rozpočet 100% v €* dotace 85%, max. 30 tis v €* 

Biocentrum u rybníků    37 006,54    (943 666,77)    30 000   (765 000) 

Cesta kolem vody Vrbno    36 115,57    (920 947,04)    30 000   (765 000) 

CELKEM    73 122,11 (1 864 613,81)    60 000 (1 530 000) 

 
Financování kompletního projektu Cesta kolem vody  

dílčí projekty rozpočet 100% v Kč dotace v Kč 

Biocentrum u rybníků    943 666,77    765 000 

Cesta kolem vody Vrbno    920 947,04    765 000 

Cesta kolem vody Karlovice    900 000    765 000 

CELKEM 2 764 613,81 2 295 000 

 
* propočet z EUR kurzem 25,50 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0490/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádostí o dotaci "Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem" a  "Zpří-
stupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků Vrbno pod Pradědem"  v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd, INTERREG VA Česká republika - Polsko 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zajištěním předfinancování projektu "Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradě-
dem" ve výši 100% celkových nákladů, max. do výše 36 115,57 EUR 

se zajištěním předfinancování projektu "Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků Vrbno pod Pradě-
dem" ve výši 100% celkových nákladů, max. do výše 37 006,54 EUR 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

37. Obnova Poštovské cesty 
Číslo materiálu: 0577/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V rámci podprogramu MMR ČR Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů bychom 
chtěli obnovit Poštovskou cestu, která je v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity poškozena. 
Jedná se o úsek v délce cca 3km (od Andělky po Anenské myslivny), který zřejmě nebude řešen v celé své 
délce.  
 
Dotace by se týkala obnovy povrchu vč. obnovy propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení. 
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Dotace je ve výši 60% uznatelných nákladů, min. hranice je 500 tis. Kč.  
 
V současné době se připravuje technická zpráva vč. položkového rozpočtu. Před jednáním budou zastupite-
lé informováni. 
 
Termín pro podání žádosti byl do 10.9.2021 (12 hod). 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0491/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádosti o dotaci s názvem "Obnova Poštovské cesty" v rámci podprogramu MMR ČR "Podpora vládou 
doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů" 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

38. Rozpočtové opatření č.3/2021 - zápis z finančního výboru 
Číslo materiálu: 0567/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočet města byl navýšen o  
12 000 Kč - průtoková dotace pro KIV Vrbno 
852 996,52 Kč - kompenzační bonus výpadku daňových příjmů obcí 
950 000 Kč - průtoková dotace pro DPS Vrbno na projektovou dokumentaci 
100 000 Kč - dotace na zabezpečení akceschopnosti hasičské jednotky 
2 500 000 Kč - navýšení daňových příjmů u daně z příjmů právnických osob 
1 000 000 Kč - navýšení příjmů u daně z přidané hodnoty 
5 523 600 Kč - dotace pro DPS 
snížen byl o 
průtokové dotace DPS, KIV, Hasiči 
3 000 000 Kč  - snížení příjmu z daně fyzických osob - poplatníci vlivem zrušení superhrubé mzdy 
700 000 Kč - navýšení na svoz komunálního odpadu do konce roku 
600 000 Kč - navýšení na prevenci vzniku odpadu 
10 000 Kč - navýšení na členské poplatky svazy obcí a MAS 
42 996,52 Kč - přebytek do rezervy 
 
Celkově se schodek rozpočtu nemění. 
 
  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0492/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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se zápisem z finančního výboru 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 3/2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

39. Aktualizace směrnice č.1/2019 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna 
pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0568/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Pro čerpání prostředků ze sociálního fondu došlo ke změně způsobu čerpání fondu. Bude používána forma 
poukázek a benefitních karet pro zaměstnance. Změny jsou vyznačeny žlutou barvou. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0493/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

směrnici č.1/2021  - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předloženého 
návrhu. Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 1/2019 a nabývá účinnosti od 1.10.2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

40. Příloha č. 9 ke zřizovací listině Domov pro seniory 
Číslo materiálu: 0576/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Přílohou č.9 se převádí do správy Domova pro seniory majetek ve výši 6 840 000 Kč. Jedná se o pozemky, 
budovy. Město nadále povede majetek na podrozvaze.  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0494/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

přílohu č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Vrbno p.o. 

Hlasování  
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Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. 
Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

41. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0573/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Pí Janků: Chtěla jsem se zeptat, v jakém časovém horizontu bude opravena cesta kolem školy, protože za-
čal školní rok. Pan ředitel říkal, že se na tom pracuje, ale kdy to bude. 
p. Kopínec: Oni mají teď nastupovat na závěrečné práce, na recyklaci a následný koberec.  
Ing. Pešatová: Přístí týden v pondělí, pokud to dovolí počasí, nastoupí Silnice CZ a začnou s rekonstrukcí.  
pí Janků: Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je něco nového ohledně klubu? 
p. Kopínec: Ohledně klubu jako takového ne, držíme se zatím té situace, kdy bychom chtěli postavit klub 
nový. Teď chystáme nové podklady pro jednání s Energoaquou v rámci pozemku a té podoby města, bohu-
žel se to pozdrželo. Staronoví vlastníci Energoaquy čekali na společnost LIDL, až jim řekne, jak se rozhodli. 
Zatím nemáme oficiální stanovisko. Chystáme podklady a budeme svolávat jednání s vlastníky Energoaquy. 
Firma se rozdělila na dvě poloviny. Hledáme vhodnou lokalitu v rámci toho centra města, pro ten možný 
nový kulturní dům.  
p. Pechal: NSA vypisuje dotace na sportovní haly, po komunikaci s paní Návojovou z úřadu jsem zjistil, že 
nemáme nic připraveného, abychom mohli v podstatě zažádat, takže tady máme velký skluz a měli bychom 
mít něco připravené, když se ty dotace objeví.  
p. Kopínec: Bavíme se dlouhodobě o 2 zásadních projektech, to je kulturní dům a víceúčelová sportovní 
hala. Byly tady návrhy spojit to s kulturním domem apod. Máme nějakou historickou studii na sportovní halu. 
V té době ještě nebyly pozemky v rámci města převedeny, není zpracovaná projektová dokumentace. Zatím 
jsme se nepouštěli do projektové dokumentace jako takové, protože to jsou řádově miliony. Navrhoval bych, 
ať počkáme, jak se vyjádří Kurkovi.  
Bc. Kopča: Jak p. Pechal uvedl, že NSA vypsala tu dotaci, tak jsem to probíral a jednalo by se pro účely 
pouze klubu, ne na takové účely, které má město v zájmu.  
Pí Rezníková: Chtěla jsem se zeptat, kdy máte v plánu stavět lokalitu Žižkova, v jaké časovém horizontu. Vy 
jste to momentálně schválili, ale na těch pozemcích jsou nájemníci. 
p. Kopínec: Ta posloupnost je taková, že jsme teď schválili, že půjdeme do projektové dokumentace, nechci 
být pesimista, ale v rámci toho, jak je to tam složité, bude třeba rok. 
Pí Rezníková: Mně jde právě o to, že ty pozemky máme v nájmu, řádně se o ně staráme a momentálně se 
tam prováděli nějaké dva výzkumné vrty a pozemky nejsou uvedené do pořádku. Jestli o tom budeme nějak 
informováni dopředu? 
Bc. Kopča: Byli tam projektanti.  Dělaly se vrty. 
p. Kopínec: Omlouvám se, že to neuvedli do půdního stavu. Dáme to do pořádku. 
Pí Rezníková: Já jen, abyste nám pak neřekli, že ze dne na den dostaneme výpověď z nájmu smlouvy, pro-
tože na ty pozemky je momentálně žádaná dotace. 
Bc. Kopča: Dobrý den paní Rezníková, já jsem v pondělí odesílal na základě rozhodnutí rady města výpově-
di, výpovědní lhůta činní 6 měsíců ode dne doručení. To znamená, že od října Vám začne běžet výpovědní 
lhůta na ty pozemky. Přijde Vám to asi tento týden. 
Pí Kubíčková: Já se vrátím k té sportovní hale. My jsme přeci dělali ty studie. Mělo se to přece stavět na to 
starém škvárovém hřišti, to jsme projednávali i veřejně. Ty studie i ty pozemky byly projednávány.  
p. Kopínec: Z mého pohledu jsou priority vybudování stavebních míst pro mladé rodiny. Zatím. Samozřejmě 
máš pravdu v tom, že bychom měli být připraveni na ty dotační tituly.  
Pí Kubíčková: To je právě o tom, abychom neprošvihli ty dotační tituly. 
p. Dudík: Jak dopadla ta oprava kříže u kostela? Bavili jsme se o tom, pak to nějak utichlo. 
p. Kopínec: Chtěli jsme jít do opravy toho kříže, ale ten je v katalogu národních památek. Měli jsme tady 
památkáře. Původní oprava ze 120 tis. se zvrhla na 500 tis. a to nebyla konečná částka. Máme restauratéra 
a pracuje se na tom, ale do konce roku to určitě nebude. Budeme žádat o dotaci MSK.  
Pí Soudková: Přejděme zpět k bytům v nájmu. Nemohla jsem nezaregistrovat to, že se teď dost pronajímají 
byty i mimo pořadník. Chtěla jsem se zeptat, jestli máme zhruba přehled, v jakém je to poměru, kolik bytů 
letos bylo přiděleno dle pořadníku, pak toho kolik mimo pořadník. Na jakém závěrečném počtu chceme 
skončit.  
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Bc. Kopča: Ten přehled máme, pořád je převaha bytů dle pořadníků, opravdu přistupujeme v těch nejzazších 
případech k tomu, abychom dělali kompletní rekonstrukci bytu. Můžu Vám na příštím zastupitelstvu předložit 
fotky, ať máte vůbec představu, v jakém stavu se nám ty byty vrací. Vrací se nám většinou po zemřelých, 
kdy pozůstalí, chtějí co nejrychleji vyřídit pohledávky a nejsme současným způsobem schopni vymáhat něja-
ké náhrady, aby ty byty byly v takovém stavu, že by se hned mohly přidělit. I ta kauce, která je stanovena, je 
nedostačující. Opravdu ty byty jsou kolikrát v takovém stavu, že se podivujeme nad tím, že tam dokázal ně-
kdo žít.  
p. Kopínec: Navrhuji tedy, abychom to dali do úkolů, že seznámíme zastupitele s tím stavem bytového fon-
du. V poslední době byly přiděleny mimo pořadník byty ještě paní zubařce.  
p. Pechal: V minulém roce jsem vysoutěžil byt pro svoji maminku na Husové ulici. Můžu Vám teda říct, že se 
člověk opravdu diví, že tam mohl někdo být bez tekoucí vody, jenom s jedním umyvadlem a ze splachova-
cím záchodem, to bylo vše. Tam se musela udělat kompletně koupelna, která stála okolo 160 tis., ale jsem 
vůbec rád, že má maminka ten byt. Ten bytový fond je v katastrofálním stavu.  
Bc. Kopča: Mimo pořadník je to za rok cca 4-5 bytů a množství přidělených bytů je cca 15- 20 za rok.  
p. Kopínec: Chcete to jako úkol? 
Pí Soudková: Mně to pro informaci stačí.  
p. Břenek: Já bych se chtěl jen zeptat, v Mnichově, jak se kolem toho parku dělaly terénní úpravy, tak nám 
bylo přislíbeno, že se opraví ta cesta a parkovací stání. V jakém stavu to je, protože ta cesta je tam hrozná i 
v zimě se to tam propadá. 
p. Kopínec: Jsem si toho vědom, byl jsem u těch jednání, pravda je, že se tam ještě dořešovaly nějaké vlast-
nické vztahy s panem Žalákem z té části. Nejsem si jistý, jestli je to v návrhu rozpočtu, tento rok se to určitě 
dělat nebude. Je to přislíbeno a rádi bychom to tam udělali. Zjistíme, jestli je to v tom seznamu oprav.  
 
 

 

42. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0574/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 15. jednání ve 18:00 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC  
 starosta města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana Soudková Květa Kubíčková 
 ověřovatel       ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 21.09.2021 a podepsán ……………………………………………. 
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