
 

 

 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 16. jednání dne 08.12.2021 
 
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa 
Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 

Omluveni: René Darmovzal, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, 
Ing. Petr Obrusník, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni:       

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

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Jana Soudková, Martin Pleva 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

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

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

Předsedající na závěr zahajovací části předložila návrh programu a vyzvala přítomné členy zastupitelstva k jeho dopl-
nění. 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Zpráva o činnosti rady 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Cena vodného a stočného pro rok 2022 

5. Zápis Komise pro strategický rozvoj města Vrbna p. Pradědem a zápis Komise výstavby 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1178 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

11. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

12. Prodej nemovitostí - pozemků 1322, 1330/1 a 1330/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

13. Žádost o dotaci "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" 

14. Žádost o dotaci "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická" 

15. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 

16. Změna Zásad pro udělování ocenění města 
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17. Výsledky hospodaření města 1-10/2021 

18. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

19. Zápis z jednání finančního výboru 12/2018-2022 

20. Návrh OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

21. Rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 

22. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2022 

23. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2021 

24. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2022 

25. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022 - Help In, o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál 

26. Spolufinancování kotlíkových dotací v programovém období 2021-2027 

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

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

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

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

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

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

33. Žádost o podporu v projektu "Vím kam jít" - Středisko volného času Bruntál 

34. Aktualizace směrnice č.1/2021 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem 

35. Rozpočet Sdružení obcí Bruntálsko na rok 2022 

36. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 

37. Dotazy - diskuse 

38. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0597/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0495/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 16. zasedání zastupitelstva města s doplněním o bod Rozpočet Sdružení obcí Bruntálsko na rok 2022 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

2. Zpráva o činnosti rady 
Číslo materiálu: 0601/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 4 jednání rady městy, poslední dne 24.11. 
 
Schválila  
podání žádosti o dotaci na akci „Multifunkční hřiště u Sokolovny“ v rámci dotačního titulu Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury 
podání žádosti  o dotaci na akci „Obnova MK Myslivecká“ v rámci dotačního titulu Podpora obnovy místních 
komunikací 
zrušení Nařízení města č. 1/2007, Tržní řád 
změnu nařízení O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti MK 
změnu nařízení O zákazu podomního a pochůzkového prodeje 
pořadník na byty 
plán zimní údržby na rok 2021-2022 
rozpočet a střednědobý výhled příspěvkových organizací zřízených městem 
ceník služeb v pohřebnictví platný od 1.1.2022 
 
Souhlasila 
s podáním žádosti o finanční příspěvek na rozsvícení vánočního stromu ve výši 20 000,- Kč v rámci Nadace 
ČEZ 
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity za rok 2020 v 
rámci výzvy Ministerstva zemědělství 
s uzavřením smlouvy na dodání PD v rámci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Nádražní se zhotovitelem 
Ing. Janem Hvoreckým 
s uzavřením MŠ Jesenická a Ve Svahu od 24.12.2021 – 02.01.2022 
 
Nesouhlasila 
s povolením vjezdu k Mirkovu prameni 
 
Rozhodla 
o neposkytnutí daru spolku Naše odpadky 
o přijetí majetku dle smlouvy o bezúplatném převodu majetku od Hasičského záchranného sboru MSK ve 
výši 42 750,- Kč a dále přijetí daru pro jednotku dobrovolných hasičů od MSK Ostrava 
o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akci Cyklostezka Vrbno – Karlovice Zadní Ves 
o vypovězení Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. na sběr a zpracování 
oděvů, obuvi a textilu 
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 
o zrušení veřejné zakázky „Stavební úpravy městské knihovny“(nebyla předložena žádná cenová nabídka) 
o přidělení zakázky a uzavření smlouvy na úklid budovy MěÚ s firmou Michal Polok Hynčice, Město Albrech-
tice 
o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Virágovou a dohody s Mgr. Piňosem na 
psychologické poradenství 
o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ZŠ, MŠ Jesenická, Domova pro seniory 
o uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností 
ECOBAT s.r.o. 
o uzavření smluv o financování mikroprojektů Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody a Zpří-
stupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků 
uzavřít smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci „Přemístění autobusové zastávky , rozc. Ludvíkov“ 
mezi městem a Osigenem s.r.o. 
 
 
Byla seznámena 
 
se stanovisky ředitelek MŠ k možnému čerpání dovolené bez překrytí uzavření mateřských školek v násle-
dujících letech 
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se zápisem Komise pro rozvoj cestovního ruchu, Komise pro strategický rozvoj města, Komise prevence 
kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku, Komise životního prostředí, Komise výstavby 
s informací ředitelky MŠ Ve Svahu o poskytnutí dotace z MŠMT v rámci výzvy Šablony III na projekt Škola 
pro všechny 
s výsledkem hodnocení nabídek VZMR s názvem Projekční práce zaměřené na rekonstrukci objektu a roz-
voj sociální služby Domov pro seniory Vrbno, p.o. 
s výroční zprávou a sebehodnotící zprávou a přehledem aktivit za školní rok 2020/2021 a to ředitele Základ-
ní školy a ředitelek Mateřských škol, ředitelky střediska KIV a ředitelky Domova pro seniory 
 
 
                                                                      
 
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, o přidělení bytu mimo schválený pořadník, schvalo-
vala podnájmy v městských bytech, rozhodovala o uzavření nájemních smluv za účelem užívání pozemků 
města, rozhodovala o uzavření smluv o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu. 
 
 
 
Rada města se sešla  1x ve funkci valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0496/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0598/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0497/ZM/16/2021:  

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 - splněno 
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1676/RM/46/2021 - projednat s PLZ možné odkoupení části pozemku par. č. 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zodp.: Rada města - NT: 30. 03. 2022 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Cena vodného a stočného pro rok 2022 
Číslo materiálu: 0615/ZM/2021 
Předkladatel: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Dovolím si poděkovat vedení TS a paní Machetanzové, protože ten 8. prosinec pro zpracování 
těch kalkulací je opravdu šibeniční, zároveň jsem netušila, že dokonce existují kalkulace, která je jedna pro 
MZ a druhá pro MF, které se tedy občas neshodují v číslech. Vlastníkem TS je město, z tohoto důvodu si 
myslím, že zisk, který je v kalkulaci tvořen, by měl jít opět zpět do vodního hospodářství. Když se podíváte 
na kalkulaci v řádku 13, je kalkulován zisk součtem vodného a stočného ve výši 365 tis. z toho řádek 15, na 
obnovu vodovodů a kanalizací z toho zisku není ani koruna. Z tohoto důvodu, jsem ochotna hlasovat pro 
zvýšení ceny vodného a stočného pod podmínkou, že veškerý zisk bude sloužit k obnově.  
Pí Machetanzová: Není jednoduchá věc zpracovat ty kalkulace. Nikde není řečeno, že to nedáváme do té 
obnovy zase zpátky. I ty odpisy vlastně tvoří tu rezervu na obnovu majetku. Je to nějaká úvaha. Já jsem i 
paní Soudkové psala, že jsou určité vývoje v tom příštím roce, které my nejsme schopni dnes určit. Měli jsme 
velký problém stanovit cenu energií. Druhá věc je, že máme rozestavěných spoustu investic, které se příští 
rok nějakým způsobem v tom hospodaření objeví. Na základě toho jsem psala, že stejně v půlce roku, na 
základě té vyhlášky MZ, která bude platná od 1.7. příštího roku, budu muset tu kalkulaci stejně přepracovat a 
budu muset vycházet z těch údajů, které budou známy v tom roce 2022. Toto jsou nějaké odhady, to nejde 
nikdy stanovit přesně. My ještě dneska nemůžeme vědět, jak ten letošní rok bude vypadat a už vůbec ne, jak 
bude vypadat ten příští rok. Ten zisk neutratíme, my ho zase vrátíme do té firmy, tzn. do toho vodního hos-
podářství, to není jednoduchá věc. Kvůli tomu jednomu řádku, by bylo takové dost nešťastné, kdybyste tu 
cenu vodného neodsouhlasili, nebo odsouhlasovali nějakou jinou cenu. Je to samozřejmě rozhodnutí zastu-
pitelstva. U toho vodného stejně budou asi ty náklady vyšší, to mi už v tuto chvíli tušíme, ale na druhou stra-
nu si musíme uvědomit, kdybychom dali tu cenu výš, nebo si řekneme, že to dáme do obnovy, tak nedocílí-
me toho, že udržíme sociálně tu cenu toho vodného. Řídíme se nějakým plánem financováním obnovy, ve 
kterém je na každou tu položku 2 mil. ročně, to v životě do toho nemůžeme dát, protože by ta cena vodného 
tak vyletěla, že by byla sociálně neúnosná, tak to říká i zákon a říká to tak i MF. Zisk je tam tvořen a může 
být dokonce i mínusový zisk, což nám bylo sděleno MF. Stejně ten zisk nemůžeme mít vyšší než o 7 % 
oproti ceně z letošního roku, který nějakým způsobem letos očekáváme. Takže já bych vás chtěla poprosit, 
abyste se zamysleli nad tím, zda odsouhlasit tu cenu nebo ne, protože pokud tu cenu neodsouhlasíte, tak se 
dostáváme do patové situace, kdy budeme v nějakém protiprávním stavu, kdy od 1.1. nebudeme mít urče-
nou cenu vody a je to jak proti cenovému výměru MF, tak je proti vyhlášce a zákonu o vodovodech a kanali-
zacích. Určitě v polovině příštího roku budeme kalkulaci předělávat, pokud by tam byl zisk, tak ho určitě do 
té kolonky dáme a do té obnovy se myslím dává hodně peněz. Dělali jsme kompletní rekonstrukci úpravny 
vody, rekonstrukce sociálních zařízení na čističce, teď máme rozestavěnou tu investici, na kterou nám byly 
vloženy 2,6 mil. do toho vlastního kapitálu, dělala se celá ul. Komenského, Školní, a to jsou všechno hrozně 
vysoké částky, které jdou do obnovy.  
Pí Soudková: Mně nejde o to, snížit cenu vodného a stočného jako takovou, ale chtěla jsem upozornit na to, 
že zisk, který je kalkulován, není pak uveden v obnově, což ve mně vzbuzuje obavu. Nechť si to opravdu 
rada ve funkci VH pohlídá, aby  ty finance, které se na vodě vydělají, opravdu ve vodě skončily.  
Ing. Pella: Do konce roku ještě proběhne VH, na jednání budou všichni členové seznámeni s činností TS i 
činnosti Vak, kde bude představeno i co se nám v letošním roce podařilo do té obnovy nainvestovat a co 
ještě máme v plánu. Letošní rok ten zisk, které TS vygenerovaly, tak z větší části šlo opravdu do té vody, 
nejen co se týče infrastruktury, ale i do těch zařízení, jako byla čistírna odpadních vod, jako je úpravna vody 
a další zařízení. Víme, v jakém stavu to v dnešní době je, máme nějaký plán obnovy, který je na 10 let. Sna-
žíme se tím nějakým způsobem řídit. Snažíme se to řídit koncepčně i ve spolupráci s městem, viz. ul. Huso-
va, kde probíhá obnova, tak tam probíhá monitoring té sítě a následně probíhají opravy ve spolupráci 
s investorem. Samozřejmě tato zpráva bude i součástí té VH.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0498/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

cenu vodného a stočného od 1. 1. 2022 ve výši:  

 

Vodné                   27,86 Kč bez DPH                     30,65 Kč včetně 10% DPH 

Stočné                  36,17 Kč bez DPH                     39,79 Kč včetně 10% DPH 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Zápis Komise pro strategický rozvoj města Vrbna p. Pradědem a zápis Komise výstavby 
Číslo materiálu: 0602/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0499/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem ze schůze Komise pro strategický rozvoj města Vrbna pod Pradědem 

se zápisem ze schůze Komise výstavby 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0579/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… M… a V… M… 
za účelem: vedení inženýrských sítí se sousedního pozemku 1140/3, přístup k řece 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšeného nezastavěného území. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ochranné pásmo vodního toku 
 
p. P… bude o prodeji informována 



strana 7 

 

 

 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje.  
Stanovisko KV: Doporučuje vyhlášení záměru.   
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já jsem se chtěla zeptat, ten důvod toho odkupu je zřízení nějaké infrastruktury, nějakých 
inženýrských sítí a estetizace zeleně a přístup k řece. Víte, které inženýrské sítě pod tím měly být vedeny? 
p. Moša: Tu žádost jsme podali v době, kdy děláme projekt na dům, který tam budeme stavět s domácí čov-
kou s přečištěnou vodou vedenou do řeky. Chtěli bychom ten pozemek odkoupit, abychom tam mohli vést ty 
inženýrské sítě. Já jsem se bavil s panem Fotopulosem jaké jsou možnosti, on mi doporučil tu smlouvu o 
smlouvě budoucí a pak zápis do katastru. Nám se zdálo, že ta cena za ten zápis je 10 tis., bavili jsme se i 
s paní sousedkou, že si žádala o tu část nahoře a vy jste jí to zamítli, protože byste neměli přístup k tomu 
zbytku dole. My jsme dohodnutý, že takhle o to požádáme a pak si to rozdělíme za ty stejné náklady. Takže 
nám přišlo lepší udělat to rovnou, než dávat 10 tis. za to věcné břemeno a potom žádat o ten odkup. Ne-
chceme ty stromy kácet, nám se ta zeleň tam líbí, nicméně někteří tam vozí bioodpad, když už se o to budu 
nějakým způsobem starat, tak bych byl rád, abychom si to mohli nějakým způsobem odkoupit, abychom se 
starali o svoje. 
Ing. Kudelová: Já jsem chtěla vědět, jak závažný je ten důvod, pro který to kupujete, protože principiálně 
bych byla ráda, kdyby takové ty pásy zeleně zůstaly zachovány a chtěla jsem i navrhnout, aby se město 
věnovalo tomu, aby vytipovalo tady ty vzrostlé pásy zeleně na to, aby se neprodávaly. Pokud samozřejmě 
dnešní zastupitelstvo rozhodne jinak, tak s tím nic nenadělám, ale mně se nechce podporovat prodej tako-
vých městských pozemků, protože si myslím, že ten Mnichov by měl zůstat takovou tou perlou, kde žijí sa-
mozřejmě lidé a rekreanti, ale kde je i ta příroda. Tohle je pás kolem řeky, má to svůj význam ať pro zvířata, 
ptáky atd. Takže strašně nerada pro takovéto věci zvedám ruku, takže já se zdržím. Byla bych ráda, kdyby 
se rada tady tím začala zabývat a udělala nějaký výběr pozemků, kde by se zastupitelstvo shodlo, že je ne-
budeme prodávat, aby ta zeleň v té obci a ve městech zůstala. Jiné obce a města zakládají nové lokality se 
zelení a my je dáváme z rukou. Myslím si, že bychom si měli takové městské chráněné lokality zachovat. 
p. Moša: Jdeme sem hlavně kvůli té přírodě, nám se to líbí a i jednáme s panem Vlčkem z CHKO, aby ten 
dům, který tam budeme stavět, aby sem co nejvíce zapadnul. Nechceme ty stromy kácet, protože když se 
podíváme z okna, tak chceme vidět na stromy a ne na souseda za řekou. Takže z našeho hlediska, tam ty 
stromy určitě zůstanou, jediné o čem bych přemýšlel, tak místo těch náletů zasadíme nějaké velké pěkné 
stromy.  
Ing. Gross: Jakýkoliv pozemek znamená výdaje a starost. Já si osobně myslím, a jak to většinou ve světě je, 
že je lepší, když to má nějaký soukromník a stará se o to a vráží do toho svoje peníze.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0500/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1141/1 o výměře 713 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4663/153 ve výši 47.000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešato-
vá, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
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7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0580/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM K… H… a P… H… 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy rekreace rodinné. 
 
pronájem: ano (H…) 
 
vada: ne 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Oddělený pozemek bude přímo napojen na pozemek parc.č. 92/1 (místní komunikace, 
ostatní plocha, ostatní komunikace). Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučuje vyhlášení záměru.  
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0501/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 154 o výměře cca 85 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 

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4670/160 ve výši 190 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1178 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0581/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  R… B… 
za účelem: skladování dřeva 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ano (B…) 
 
vada: ne 
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Stanovisko OVaŽP: : Z hlediska ochrany veřejných zájmů, bez námitek. Jinak respektujeme stanovisko 
MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr.  
Stanovisko MV: Nedoporučuje vyhlásit. Území je vhodné pro zástavbu - parc. č. 1178 a parc. č. 1171/4. 
Stanovisko KV: Nedoporučuje vyhlášení záměru, souhlasí se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: Bytový dům č.p. 207 vlastní 7 spoluvlastníků. Pozemky okolo domů je vhodné prodávat 
do podílového spoluvlastnictví všem vlastníkům domu. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0502/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1178 o výměře cca 150 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4664/154 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0582/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM J… M… a B… M… 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ve výpovědi (F…, R…) 
 
vada: ne 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek (plocha pouhých 30 m2, která souvisí a přímo navazuje na užívaný poze-
mek parc.č. 1424, se kterým by bylo nutno požadovaný pozemek scelit) 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr.  
Stanovisko MV: Nedoporučuje.  
Stanovisko KV: Doporučuje vyhlášení záměru. Zcela logicky chce žadatel s ohledem na budoucí výstavbu 
sjednotit zákres v katastrální mapě se skutečným stavem. Pro budoucí pozemek č. 13 v zastavovací studii to 
není významný úbytek. Pokud se jedná o zastavovací studii, tato je velmi znehodnocena vedením a ochran-
ným pásmem Vn. Doporučujeme řešit přeložku VN.  
Stanovisko MPO: Nedoporučujeme. Pozemek se nachází v zájmovém místě v lokalitě Žižková – připravuje 
se zde plocha na výstavbu RD. Prodejem této části pozemku by byla ovlivněna budoucí stavební parcela č. 
13. Podle zastavovací studie je budoucí stavba navržena i na části poptávaného pozemku. 
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Rozprava: 

Ing. Pešatová: Já bych si dovolila k tomuto navrhnout usnesení, a to, že zastupitelstvo bylo seznámeno se 
žádostí o odkup pozemku, a uložit MPO projednat tuto žádost s projektantem a předložit jí na příštím jednání 
zastupitelstva, aby zapracoval ten dokument, aby řekl, jestli je to vhodné nebo ne a jak tam ty nové domy 
umístit. Nedávat teď nevyhlášení záměru, ale jen to, že jsme byli seznámeni a uložit MPO, aby toto projednal 
s projektantem.  
Ing. Kudelová: Já bych dala protinávrh, abychom ten záměr vyhlásili, protože to je takový tenký pásek, vím, 
že to může ovlivnit velikost té sousední parcely, ale když jsem se na to dívala, tak tam stejně vzniká mezi tou 
krajní a tou druhou parcelou, taková strašně malinká nudle a já si myslím, že při zpracování PD může ještě 
dojít k tolika změnám, tady bychom aspoň docílili srovnání té hranice, když už jsme tam kdysi nešťastně 
prodali ten trojúhelník. Nejhorší co je, že máme všude takové klikaté kouty. Myslím si, že ten projektant se 
na to stejně bude dívat z takových těch technických pohledů, než aby se na to podíval z hlediska nás zastu-
pitelů, jak to město má vypadat.  
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Kudelové 
 
Přítomno 12, pro 7, proti 4, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Hana Janků, Ing. Petr Gross, Jana Soudková, Bc. Ondřej Chalupa, Ing. Helena Kudelová, Karel Drtil, Mgr. Zdeněk Bártek 
Proti: Květa Kubíčková, Josef Dudík, Ing. Iveta Pešatová, Dušan Pechal 
Zdržel se: Martin Pleva 
Nehlasoval:       
 
Návrh nebyl přijat 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu Ing. Pešatové. 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0503/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s žádostí o odkup pozemku  parc. č. 1468/1 o výměře cca 30 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projektanta na dalším jed-
nání zastupitelstva 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal, Ing. Iveta Peša-
tová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa 
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0583/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P… M… 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ve výpovědi (M…) 
 
vada: VN, NN 
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Stanovisko OVaŽP: Při respektování stanoviska MPO, nedoporučujeme. 
Stanovisko RM:Doporučuje nevyhlásit záměr.   
Stanovisko MV: Nedoporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučuje vyhlášení záměru ze stejných důvodů, jako v bodě č. 4. Dále navrhuje sloučit 
pozemky č. 19 a č. 20 do jednoho hodnotnějšího pozemku. 
Stanovisko MPO: Nedoporučujeme. Pozemek se nachází v zájmovém místě v lokalitě Žižková – připravuje 
se zde plocha na výstavbu RD. Prodejem této části pozemku by byla ovlivněna budoucí stavební parcela č. 
19. Tato stavební parcela má již teď navrženou nízkou výměru – 793 m2. Realizací prodeje by se její výměra 
snížila na 690 m2. 
 
 

Rozprava: 

p. Mlčák: Už tolik let se o ten pozemek zajímám, tolik let tam hospodařím, není to teď nějaký můj momentální 
impuls získat ten pozemek. Už téměř 40 let tam hospodaříme. Z morálního hlediska bych předpokládal, že 
by mě město mělo napřed oslovit s tím, že je tam záměr budovat a stavět, protože ten pozemek opravdu 
užívám v souladu se současným územním plánem jako zahradu k rodinnému domu. Možná mě mělo město 
oslovit, jestli si ten pozemek chci odkoupit a užívat ho i nadále v souladu s územním plánem anebo nechci. 
Takto to cítím, proto jsem o ten pozemek opět požádal a dokonce z mého názoru ten můj pozemek krásně 
by zapadal do té územní studie, že by vznikaly rovné plochy, ne takové ty zuby, jak tady bylo teď řečeno.  
Ing. Pešatová: Já bych jen chtěla dodat, že v ÚP je tento pozemek určený k zástavbě rodinných domů, že to 
není zahrada.  
p. Mlčák: Jestli je to s tím projektantem takový velký problém, tak jestli bychom mohli projednat aspoň zarov-
nání těch pozemků, to je jen dalších 5 metrů a zachovali byste mi aspoň ten strom, co tam mám, tak jsem na 
nějaký kompromisní návrh přístupný.  
Ing. Pešatová: Necháme to zatím tak, jak to máte v té žádosti a pokud by tam byl problém, tak se s vámi 
potom zkusíme spojit a řešit to v nějaké omezené míře, ale nechme to zatím tak, jak máte tu žádost.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0504/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s žádostí o odkup pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 103 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projektanta na dalším jed-
nání zastupitelstva 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 

Číslo materiálu: 0584/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Kupující, paní K… M…, dne 12.10.2021 odstoupila od koupi pozemku parc. č. 1464/1 v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem. 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0505/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0468/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku parc. č. 1464/8 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Prodej nemovitostí - pozemků 1322, 1330/1 a 1330/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0585/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM P… K… a Ing. I… K… 
za účelem: odkup pozemků pod stavbou 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: břemeno vedení NN 
 
Zastupitelstvo města pod č. usnesení 0469/ZM/2021 ze dne 15.9.2021 vyhlásilo záměr na prodej pozemků a 
tento záměr byl zveřejněn na ÚD od 9.11.2021 do 7.12.2021.  
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0506/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 

- 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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… K… a Ing. I… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4636/126 ve výši 242500 Kč bez DPH 
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Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

13. Žádost o dotaci "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" 
Číslo materiálu: 0604/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Město má záměr přemístit stávající autobusovou zastávku Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov (ve směru od 
Ludvíkova do Vrbna), která nemá nástupiště pro cestující a ani vhodnou plochu pro výstup a nástup cestují-
cích, cestující se při čekání a po vystoupení z autobusu pohybují na vnitřní straně pravotočivého oblouku a v 
případě zastavení autobusu na silnici je dodržení rozhledu pro zastavení ve směru jízdy sporné. Součástí 
záměru je vybudování autobusového zálivu a nástupiště. 
 
PD již zpracovává Ing. Hvorecký. 
 
Dotaci lze získat od Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci výzvy Zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
dopravy pro rok 2022. 
Odhad nákladů je cca 400 tis. Kč, dotace 85%, min. však 300 tis Kč uznatelných nákladů. Rozpočet v tuto 
chvíli není zpracován a nelze tak identifikovat výši uznatelných a neuznatelných nákladů.  
 
Termín pro podání žádosti: do 11.2.2022 
 
MPO doporučuje 
Rmě doporučuje 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Je tam parkoviště Husqvarna, tu zastávku plánujeme někde v tom místě, nebo ještě předtím 
někde? 
p. Vondra: Ta zastávka je plánována ještě dál v tom areálu bývalého Vrsanu u odbočky, která vedena na 
Střelniční ulici.  
Pí Kubíčková: Já jsem chtěla k tomu parkovišti, to parkoviště je zatím dočasné, to není nic, co by bylo stálé, 
kvůli udržitelnosti toho projektu jsme nesměli chtít ani nájem, takže nám tenkrát dávali jenom nějakou spon-
zorskou částku a teď jsem si všimla, že od té doby se tam zase rozšířili, ale to už je věc stávajícího vedení, 
nevím, jestli o tom někdo ví. Kvůli udržitelnosti to ještě není majetkem Husqvarny.  
Pí Janků: Kdy budou vyměněny zastávky, které jsme odsouhlasili na začátku roku, protože u Dřevokombiná-
tu ta krytina při silnějším větru odletí.   
p. Vondra: Dodavatel byl vybrán, teď je akorát problém s materiálem, který je potřebný na ty zastávky, 
zejména s bezpečnostním sklem, které je teď bohužel nedostatkové. Počítá se s tím, že ty zastávky budou 
provedeny tak, jak bylo odsouhlaseno.  
p. Pechal: Když tu zastávku posuneme, tak víme, že tam jezdí dálkové autobusy, které odbočují na Vidly. 
Bude se to muset řešit asi komplexně.  
p. Vondra: Ta zastávka by sloužila ve směru Karlova Studánka – Vrbno a další, která vede Karlova Studánka 
– Jeseník, tak při odbočení na Vidly je zastávka po pravé straně, kde bychom provedli nástupní plošinu, tam 
se počítá se zpevněnou plochou, když budeme dělat ten záliv, tak opravíme i tu nástupní plochu na této 
zastávce. 
Ing. Kudelová: V tom směru na Jeseník, když teď ti lidé stáli, tak stáli pod tou čekárnou a přešli cestu, když 
jel autobus. Když budou až za tou zatáčkou, tak nebudou moct využívat tu čekárnu.  
p. Vondra: Myslím, že bychom pak našli peníze dodělat ještě ten přístřešek v té lokalitě, je tam i cyklostezka, 
takže to musíme zpracovat tak, aby to bylo bezpečné jak pro chodce, tak pro cyklisty. Od roku 2018 na měs-
to přichází dotazy, že ta zastávka je nevyhovující a proto jsme se rozhodli tento krok zpracovat a zrealizovat.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0507/ZM/16/2021:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci s názvem "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" v rámci výzvy Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury, Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro rok 2022 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

14. Žádost o dotaci "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická" 
Číslo materiálu: 0605/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Město má záměr využít stávající půdní prostor objektu MŠ Jesenická k vybudování výtvarné dílny a tělocvič-
ny pro děti navštěvující tuto MŠ, realizací dojde rovněž k zateplení půdních prostor. Důvodem je nevyhovují-
cí technický stav, zastaralost a prostorový deficit pro realizaci, rozvoj a zkvalitňování výuky. 
 
V rámci výzvy MMR ČR, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov lze žádat o dotaci na výše uvedené. 
Dotace: až 70% uznatelných nákladů, min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč 
Ukončení příjmu žádostí: 17.12.2021, 12:00 hod 
 
Odhadované náklady jsou ve výši 4 mil. Kč bez DPH, dotace by mohla být ve výši 2,8 mil. Kč bez DPH. 
PD zpracovává Ing. Macoszek. 
 
MPO doporučuje 
Rmě doporučuje 
 
 
 

Rozprava: 

Pí Kubíčková: Já jen, že tam to prostředí znám, tak to doporučuji, protože to bylo plánováno od začátku, že 
tam budou další alternativní dílny pro děti, nebo nějaké lehárny, těch možností je více. Já bych byla strašně 
ráda, kdyby se mateřině podařilo ty opravy dodělat.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0508/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci s názvem "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická " v rámci programu MMR ČR, 
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 Obyvateli, dotační titul DT 117d8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 
Číslo materiálu: 0606/ZM/2021 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0509/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Změna Zásad pro udělování ocenění města 
Číslo materiálu: 0586/ZM/2021 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Rada města Vrbno pod Pradědem uložila usnesením č. 1490/RM/42/2021 ze dne 7.4.2021 Kulturní komisi 
úkol předložit návrh nových pravidel pro oceňování města.  
19.8.2021 zaslal předseda Kulturní komise Mgr. Jan Vařík stanovisko:  
Kulturní komise se v době pandemie C-19 nesešla, ovšem na základě diskuse přes e-maily či telefonáty 
dospěla k názoru, že stávající pravidla nebudeme přepisovat kompletně celá, ovšem navrhuje v nich níže 
uvedené změny: 
 
1)Cena města – udělována pouze 1x za volební období zastupitelstva. Mimo to může být tato cena udělena 
mimořádně za zvlášť záslužný čin (hrdinství, záchrana života apod.). 
 
2) Poděkování RM – neomezovat. Jedná se o cenu, která je velmi motivační. 
 
Jiné změny navrženy nebyly.  
 
Rada města Vrbna pod Pradědem uložila na svém jednání dne 2.9.2021 usnesením č. 1698/RM/48/2021 
odboru VV připravit změnu zásad do prosincového jednání zastupitelstva města. Odbor VV zapracoval po-
žadované návrhy do Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělová-
ní Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem a překládá je zastupitelstvu k projednání.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0510/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s návrhem na změnu Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Podě-
kování rady města Vrbna pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  
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Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města 
Vrbna pod Pradědem schválené usnesením č. 77/5/2015 ze dne 21.6.2015 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města 
Vrbna pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Výsledky hospodaření města 1-10/2021 
Číslo materiálu: 0587/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Příjmy         158 997 881,70   Kč 
Výdaje      - 161 506 878,80   Kč 
 
Saldo            -  2 508 997,10 Kč  
 
 
Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.10.2021 
 
KB                                               38 189 033,32  Kč 
ČS                                                 5 356 412,59  Kč 
ČNB                                              6 431 537,18  Kč 
 
Úvěry                                         - 18 701 909,98  Kč 
 
Volné fin. prostředky                 31 275 073,11  Kč 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0511/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s hospodařením města za období 1-10/2021 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Rozpočtové opatření č. 4/2021 
Číslo materiálu: 0588/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou situaci rozpočtu. 
Na straně příjmů se navyšuje rozpočet o  
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60 000 Kč - dotace na Zlepšení služeb TIC 
320 624 Kč - dotace pro DPS - Covid 19 
43 399,89 Kč - kompenzační bonus Covid 2021 
291 518 Kč - dotace pro MŠ Ve Svahu 
237 000 Kč - dotace na volby do PS 
1 000 000 Kč - vratka provozního příspěvku ŽS Vrbno 
200 000 Kč - DPFO poplatníci 
200 000 Kč - poplatek z pobytu 
15 000 Kč - zrušení místní poplatky 
 
Na straně výdajů se rozpočet navyšuje o 
60 000 Kč - dotace na Zlepšení služeb TIC 
320 624 Kč - dotace pro DPS - Covid 19 
43 399,89 Kč - kompenzační bonus Covid 2021 
291 518 Kč - dotace pro MŠ Ve Svahu 
237 000 Kč - dotace na volby do PS 
60 000 Kč - navýšení na opravy na hřbitově 
120 000 Kč - navýšení na opravy silnic 
170 000 Kč - projektová dokumentace Myslivecká 
65 000 Kč - zpracování stucdie Optomalizace nakládání s odpady 
500 000 Kč - navýšení na opravy chodníků 
500 000 Kč - navýšení na opravy bytů 
 
  
 
 
 
 
Celkový schodek letošního rozpočtu, pokud dojde k jeho naplnění, se tak nemění. Zůstatek na ban-
kovních účtech města ke konci měsíce října byl  31 mil.Kč. Při naplnění očekávaného schodku v letošním 
roce nám tak na účtech zůstane provozní rezerva pro neočekávané situace. 
Tento schodek jsme schopni zatím pokrýt. 
 
FIN výbor doporučuje ke schválení 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0512/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.4/2021 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Zápis z jednání finančního výboru 12/2018-2022 
Číslo materiálu: 0589/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu k seznámení zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.11.2021. 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0513/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání finančního výboru č. 12 ze dne 25. 11. 2021 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Návrh OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Číslo materiálu: 0590/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

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

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Při předchozích projednáváních této vyhlášky, tam vždy byl obsažen výpočet těch nákladů, 
kolik stojí odvoz odpadu, kolik je poplatníků. Takže jsme vždy mohli srovnat, kolik se doplácí a letos to tam 
není. 
Ing. Řezníčková: Bylo to konzultováno s pí Matuškovou a říkala, že tyto výpočty už se k tomu nepřikládají, 
když to posílala na schvalování OZV. Můžeme vám tuto informaci poskytnout. 
Ing. Kudelová: Já si nemyslím, že to musí být součástí té vyhlášky, ale jako přiložený podklad, podle kterého 
se stanovuje ten poplatek, tak by to tam asi mělo být, protože zastupitelé by měli vědět, kolik je rozdíl mezi 
těmi 30 Kč poplatku a tím, co skutečně to toho jednoho poplatníka stojí. Já bych byla ráda, kdybychom to 
mohli dodatečně dostat.  
Pí Soudková: Vždycky jsme v minulém roce měli nějakou zprávu o tom, že kontrolujeme i platbu za odpad 
podnikatelů. Nepotřebuji sáhodlouhou zprávu, stačí napsat, kolik proběhlo kontrol.  
Ing. Pešatová: To už je na odbor životního prostředí, paní Veselá.  
 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0514/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 
Číslo materiálu: 0591/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

je obsažena v podrobném komentáři k návrhu rozpočtu 
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FIN výbor byl seznámen s rozpočtem na rok 2022 a doporučuje ke schválení 
 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: Potřebovali bychom doplnit usnesení, které je specifikováno v tom dotačním titulu, a to dofi-
nancovat rozdíl mezi celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0515/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 dle předloženého návrhu 

rozpočet sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 dle předloženého návrhu 

střednědobý výhled rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na roky 2023-2025 dle předloženého návrhu 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2022 
Číslo materiálu: 0592/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

bez 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0516/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2022 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2021 
Číslo materiálu: 0593/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
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Vzhledem k nejasným termínům proplácení dotací je vhodné, aby rada byla zmocněna k provedení roz-
počtového opatření v takovém rozsahu, aby mohla operativně provést aktuální úpravy rozpočtu. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0517/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zmocňuje  

radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2021 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2022 
Číslo materiálu: 0594/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

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

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0518/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vyhlašu je  

dotační programy I. a II. na rok 2022 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společenských akcí 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022 - Help In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 

Číslo materiálu: 0595/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
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Obecně prospěšná společnost poskytuje v našem městě sociální služby již mnoho let a město na její 
činnost přispívá pravidelně. Vyjádření  vedoucí odboru vnitřních věcí: souhlasí s poskytnutím dotace v 
výši 550.000 Kč. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0519/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022  - Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 
792 01,ve výši 550 000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Spolufinancování kotlíkových dotací v programovém období 2021-2027 
Číslo materiálu: 0596/ZM/2021 
Předkladatel:       
 

Město dlouhodobě spolufinancuje kotlíkové dotace v rámci výzev Ministerstva životního prostředí. Spolu-
účast města se pohybuje v rozmezí od 1500-3 000 Kč na občana. FIN doporučuje ponechat výši příspěvku 
na 3000 Kč na občana a žádost. S financemi na spoluúčast rozpočet na rok 2022 počítá. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0520/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o účasti na spolufinancování kotlíkových dotací v návaznosti na 4.výzvu kotlíkových dotací MŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostřední 2021-2027 ve výši 3 000 Kč na jeden realizovaný projekt 

o účasti na spolufinancování kotlíkových dotací v návaznosti na 4.výzvu kotlíkových dotací MŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostřední 2021-2027 v celkové výši dotace  60 000 Kč ročně 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

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

Číslo materiálu: 0607/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 



strana 22 

 

 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 1 031 121 Kč. Sportovní komise dle 
schváleného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost 
byla podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, 
ve znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2022 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0521/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1 031 121 Kč 

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

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

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

Číslo materiálu: 0608/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 389 503 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2022 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0522/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SK Vrbno pod Pradědem ve výši 389 503 Kč 

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

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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29. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 

Číslo materiálu: 0609/ZM/2021 
Předkladatel: Jiří Marek 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 174 027 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2022 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0523/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 174 027 Kč 

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

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

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

Číslo materiálu: 0610/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 123 883 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2022 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0524/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ŠSK ZŠ Vrbno pod Pradědem ve výši 123 883 Kč 

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

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
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Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

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

Číslo materiálu: 0611/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

 Klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 138 476 Kč. Sportovní komise dle schváleného 
postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla podána 
řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění poz-
dějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2022 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na podporu 
sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0525/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SDH Vrbno pod Pradědem ve výši 138 476 Kč 

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

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

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

Číslo materiálu: 0612/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rybářský svaz požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 72 343 Kč. Sportovní komise dle schvále-
ného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2022 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0526/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Rybářskému svazu ve výši 72 343 Kč 



strana 25 

 

 

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

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Žádost o podporu v projektu "Vím kam jít" - Středisko volného času Bruntál 
Číslo materiálu: 0613/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

SVČ žádá o poskytnutí podpory ve formě finančního daru ve výši 657 273 Kč na rok 2022. 
V rozpočtu města na rok 2022 je počítáno s poskytnutím daru ve výši 316 960 Kč. 
 

Rozprava: 

Mgr. Franková: Město Vrbno nás podpořilo tím, že nám zaplatilo od měsíce června jednu doučující, protože 
Liga, která byla naším partnerem a která tu aktivitu zaštiťovala, tak udělala finanční podvod a dostala se do 
insolvence, takže my jsme převzali tuto aktivitu doučování. Doučování probíhá ve vašich prostorech na nám. 
Sv. Michala za podpory města Vrbna. Vzhledem k tomu, že doučující v tom projektu byli dva, tak jsem 
s místostarostkou Bruntálu, byly za vedením města, kde jsme zkoušely navrhnout, jestli by se nemohl při-
jmout ještě jeden doučující od ledna na dobu 8 měsíců. Takže ta částka by se ještě zdvojnásobila. Z toho 
projektu budeme muset ministerstvu vracet 1.114 tis., který by šel do Vrbna, pokud je aspoň částečně nevy-
užijeme na toho druhého doučujícího. Pokud bychom je použili, tak se bude ministerstvu vracet jen 800 tis.  
Ing. Pešatová: Město už má v rozpočtu na rok 2022 částku 316.960 Kč a vy požadujete ještě od města na 
toho druhého doučujícího.  
Pí Kubíčková: Já nevidím jeden jediný důvod, proč by to mělo hradit město. Takové věci hradí realizátor, tzn. 
příjemce dotace. Já bych chtěla vědět, koho chceme zachránit, jestli toho, který ty peníze rozfofroval, nebo 
co to děláme? Za to má zodpovědnost kdo? Ta první věc, kdy jsme chtěli pomoct, tak to bylo s úmyslem, že 
se může stát nějaká chyba, tak pomůžeme. Ale toto už mi připadá trošku jako vydírání. Jak jsem mluvila 
s panem Vavříkem, tak ten moc nemá zájem o ty doučovací aktivity. Takže já bych o tom chtěla opravdu 
vědět daleko víc, ale nechce se mi zvedat ruku a dávat z městských peněz na to, že někdo porušil podmínky 
dotace. Ten, kdo ten projekt administruje, tak si tu Ligu měl pohlídat, to je povinnost manažera toho projektu.  
Pí Elblová: Já bych chtěla jen říct, že tam bylo všechno do té doby v pořádku, když se posílala ta poslední 
záloha, tak já jsem viděla veškeré doklady od té Ligy. Bohužel se stalo to, že v prosinci obdrželi 1 mil. a 
v lednu jsme se začali dozvídat, že nevyplácí zaměstnance a v únoru už jsme to začali řešit, protože už ne-
byly žádné peníze. Liga má v této chvíli vyhlášený konkurz a dluh přes 40 mil.  
Pí Kubíčková: Budete se muset podívat do podmínek té dotace, jaké jsou tam sankce za porušení podmínek 
a budete muset ty sankce uhradit. Nechápu, proč by to měl hradit někdo jiný. My jsme poslali o dva dny poz-
ději platbu na konci projektu a dostali jsme sankci, o které jsme nediskutovali, a šlo to z našich peněz.  Tady 
ubíráme Help – Inu na sociální péči, kterou naše město potřebuje strašně moc, a musíme to krátit, protože 
někdo udělal nějakou zpronevěru? Já s tím nesouhlasím, to je můj názor.  
Mgr. Franková: Já jsem s panem Vavříkem měla debatu, pan Vavřík bohužel je partnerem projektu bez fi-
nanční účasti a oni by se toho doučování zúčastňovat měli. Pan Vavřík říkal, že má trochu problém s tou 
doučující. Oni se budou bohužel muset toho doučování účastnit taky, protože mají podepsanou partnerskou 
smlouvu bez finanční účasti.  
Pí Kubíčková: To vůbec nesouvisí s tím, co vy tady po nás požadujete. To je vaše věc. To nás jako město 
vůbec nezajímá. Já jen vím, že oni nemají zájem tam ty děti nechávat doučovat, jelikož se jim ta kvalita ne-
zdá v pořádku, ale to je mezi vámi. 
Pí Janků: Já jsem ten projekt podporovala, ale teď nerozumím tomu, proč by se měli přijímat další vyučující, 
když sami nemáte peníze. A kolik těch dětí doučujete? A co na to pan ředitel školy? 
Ing. Pešatová: Protože musí splnit ty podmínky.  
Mgr. Franková: Dětí tam chodilo 20 až 30, teď v této situaci tam chodí 12 dětí.  
Mgr. Bártek: Dochází přesně k situaci, kterou já jsem loni deklaroval. Já jsem od začátku tvrdil, že ty peníze 
stejně budete muset vracet. Takže peníze, které se ztratily, tak vy je budete vracet a my ještě budeme při-
spívat z rozpočtu města na tuto úhradu. Minule jak jsme to schvalovali, tak jste tvrdila, že ten příspěvek bude 
stačit na toho jednoho doučujícího a nevěřil jsem vlastním očím, když jsem viděl, že najednou je tam přes 
600 tis.  Koho bude ten doučující doučovat. Uvědomte si tady jednu věc, že  ministerstvo dávalo pro školy 
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finance. My jsme rozjeli doučování celkem ve velké míře, a přesto nejsme schopni ty peníze vyčerpat, ani 
nejsou kapacity lidí, abychom vyčerpali všechny prostředky, které jsme dostali.  Když děcka budou chodit na 
doučování k nám, tak nevím, kdo pak bude chodit na to vaše. Jak jsem viděl tu cifru, která tam má být, tak 
pro toto já ruku určitě nezvednu. Jak jsem předpovídal, tak ty peníze se vrátit musí. Vy jste tvrdili, že ne, ale 
z toho, co jste řekla, to na mě působí tak, že ty peníze stejně musíte vrátit.  
Mgr. Franková: Ty peníze, které jsme od města dostali, tak nevracíme.  
Mgr. Bártek: Tak v tom případě to nebyl milion, ale muselo to být více milionů, nějak mi to početně nevychá-
zí.  
Mgr. Franková: V tuto chvíli vracíme 1.114 tis. 
Mgr. Bártek: A to chcete vetší část cca ¾  té částky po městu. Loni jsme Vám dali 320 tis. a teď chcete 600 
tis. , to je skoro celá ta částka. 
Mgr. Franková: Měli jsme jednání na úrovni měst a tam jsme se více méně dohodli, že by bylo lepší, aby ta 
služba proběhla.  
Mgr. Bártek: Když máte 12 dětí, které doučuje jedna doučující a od ledna budou dvě, tak kde vezmete ty 
děti.  
Mgr. Franková: Tak by se musely ty děti přijmout, nebo s panem Vavříkem navázat spolupráci. Ať chceme 
nebo ne, tak ty děti by měly být součástí toho projektu.  
Mgr. Bártek: Já to nevidím moc dobře, my máme sami problém tam ty děti dostat.  
Mgr. Franková: Kdyby se to schválilo, tak záměr byl, že bychom s vámi vstoupili do jednání, jestli by ten 
druhý nemohl být u vás ve škole.  
Mgr. Bártek: Ale já nemám teď žádné lidi.  
p. Dudík: Já pro to nemůžu zvednout ruku, protože ta částka je šílená.  
Ing. Kudelová: Já jsem se chtěla vrátit k tomu, co jsem řekla, když jsme to v minulém roce projednávali. Jest-
liže je město partnerem toho projektu, tak by nám měl všechny tyto informace, předkládat aspoň v nějaké 
zjednodušené písemné podobě zástupce za město, který od začátku v tom projektu byl. To jsou vždycky 
vytržené kusé údaje. 
Ing. Pešatová: Město není partnerem projektu.  
Ing. Kudelová: Město musí být partnerem v tom smyslu, že dává k dispozici děti. My přece musíme mít pře-
hled, co se tady děje.  
Pí Kubíčková: To je projekt města Bruntálu. My s tím nemáme nic společného. Partnerem projektu je ZŠ, 
dětský domov a mateřské školy.  
Ing. Kudelová: Dobře, není to město, ale jsou to zařízení zřizované městem, takže někdo by měl vědět, jaké 
jsou indikátory, jak se plní, za jakých podmínek, jestli to není duplicita. Nevím, jestli se k tomu mám postavit 
pozitivně, nebo říct, že je to špatně. Já tomu už přestávám naprosto nerozumět a neznám to stanovisko, jak 
bude ten projekt nakonec vyhodnocen a jak bude auditován.  
Pí Kubíčková: Já rozumím, že tomu nerozumíš, protože tomu nerozumí nikdo.  Příjemcem dotace je SVČ a 
toto jsou jenom partneři, a to je mezi vámi. Bavíme se teď o tom, jestli chceme dát ten příspěvek SVČ Brun-
tál.  
Mgr. Bártek: Původně tam bylo tedy vyčleněno 316.960 Kč. 
Ing. Pešatová: To už je schváleno a je to v rozpočtu. To jsme schválili na březnovém zasedání zastupitel-
stva.  
 
Hlasování o neposkytnutí 
Přítomno 12, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal, Martin 
Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Petr Gross, Ing. Iveta Pešatová 
Nehlasoval:       
Návrh nebyl přijat  
 
Ing. Pešatová: Tak budeme hlasovat o poskytnutí tohoto daru SVČ.  
 
Hlasování o poskytnutí 
Přítomno 12, pro 0, proti 7, zdrželo se 5, nehlasoval 0 
Pro:  
Proti: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Martin Pleva 
Zdržel se: Ing. Petr Gross, Ing. Iveta Pešatová, Jana Soudková, Dušan Pechal, Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
Návrh nebyl přijat 
 
Ing. Pešatová: Takže dáme ještě jednou hlasovat o neposkytnutí daru SVČ Bruntál.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0527/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o neposkytnutí daru Středisku volného času Bruntál na podporu projektu "Vím kam jít" ve výši 340.313 Kč 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

34. Aktualizace směrnice č.1/2021 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna 
pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0614/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Směrnice 2/2021 upravuje výši příspěvku zaměstnavatele na stravné pro zaměstnance na 40 Kč/den z pů-
vodních 20 Kč/den. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0528/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

směrnici č.2/2021  - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předloženého 
návrhu. Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 1/2021 a nabývá účinnosti od 1.1.2022 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Rozpočet Sdružení obcí Bruntálsko na rok 2022 
Číslo materiálu: 0616/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

bez 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0529/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Bruntálsko na rok 2022 

Hlasování  
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Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

36. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 
Číslo materiálu: 0603/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Termíny jednání rady na přelomu září a října budou závislé na termínu voleb do obecních zastupitelstev = 
ustavujícího zastupitelstva. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 
V 17:41 odchází Ing Kudelová. Zastupitelé jsou nyní v počtu 11.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0530/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2022 

Hlasování  
Přítomno 12, pro 11, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Květa Kubíčková, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešato-
vá, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Ing. Helena Kudelová 
 

 

37. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0599/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Pí Marková: V prosincovém Zpravodaji jste dali, jak se má a nemá třídit odpad. Já už jsem tak naštvaná. 
Proč raději neuděláte letáky, které by se naházely do jednotlivých bytů, protože tady máme pořád problémy, 
že v noci nám sem jezdí házet do toho kontejneru a hlavně se jedná o ty živnostníky. Kontrola, jak jsem sly-
šela žádná.  
Ing. Pešatová: Paní Marková je to prostě o lidech, nechtějí vyvážet odpady na recyklační dvůr, platit za to, 
nic nepomůže. Já to vidím taky.  
Pí Marková: Ještě jsem chtěla, aby nám sem dali ještě jeden ten malý kontejner na ty plechovky. Není 
schopný za celé ty dva roky, když tam občas přijdu, tak se pořád na něco vymlouvá. Oni to házejí všude 
možně a pak lituji ty lidi, co to tam pak musí vytřídit.  
Ing. Pešatová: My to dáme paní Marková panu Halo za úkol, dáme mu termín a zkontrolujeme to.  
Pí Marková: Na co se vymlouvá to nevím, to on mi neřekne, že to musí schvalovat ten nebo onen atd. Takže 
ať to tam dá.  
p. Malec: Já bych měl připomínky. Já bych chtěl popřát tomu člověku, který je tam třetí od té doby, co tam 
chodím, aby se opravila televizní anténa. Tři roky tam chodím. Všem vchodům ta televize jde a nám ne. 
Potkal jsem pana Fitze jak jsem šel z práce a ptal jsem se ho, co tam dělal, tak říkal, že to byl překontrolovat. 
Já jsem pak pustil televizi a půlka nehrála. A za 14 dní jsme tam měli nabídku satelitů a teď to tam máme 
zas. Když tam byl pan Smudala, tak říkal, že jsou tam nestínované káble a spoje jsou ve vodě. Nikdo se tam 
nedostane, protože Fitz má klíč, vy to nemáte ani na úřadě. Tak by bylo potřeba, aby to někdo překontrolo-
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val. Dál výměny bytu. Já jsem seděl na úřadě 12 let, měli jsme bytové komise, která zasedla a rozhodla ne-
bo nerozhodla o žádosti, co si tam někdo dal. Já jsem si tam dal žádost o směnu bytu, když tam byly dva 
volné byty, ze zdravotních důvodů. Říkal jsem, že bych si dal i žádost na tu pečovatelskou službu, ale to 
bych čekal 5 let.  
Ing. Pešatová: Dávejte si tam tu žádost dřív, ať to stihnete včas. My takhle směnu bytu neumožňujeme, vy si 
musíte vždycky někoho najít, s kým si ten byt směníte, my to nevyhledáváme, když by tam zrovna přišly dvě 
žádosti a vyhovovalo by vám to, tak bychom to v radě schválili.  
p. Malec: Mně se jedná o to, že se potom nemusí dělat nic s občankou. Říkal jsem té paní, co se tam nastě-
hovala, ale říkala, že ani za 50 tis. 
Ing. Pešatová: Ale my je nemůžeme nutit.  
p. Malec: Takže když byly ty byty volné, tak jsem se mohl přestěhovat. Jako rada napíšete pořadník a vykaš-
lete se na všechno.  
Ing. Pešatová: My to chceme dělat spravedlivě pane Malec.  
p. Malec: Jsou zrušení domovníci, loni jsem vyšel z domu a byl tam led, zlámal jsem si 2 žebra. Nikde jsem 
to nehlásil. Co tam bydlím, tak mi 3x zateklo do baráku. Kdo to má vymalovat, když to je majetek města.  
Ing. Pešatová: Toto stejně domovníci nedělali. Musíte to nahlásit městu, jako událost a město to potom zajis-
tí.  
p. Malec: Vždyť tam ještě není vymalované od té doby, co se měnily okna. Vyměnili jste okna, já jsem si 
okna nechtěl měnit. Ale ta anténa mě opravdu štve. Rád bych viděl toho technika na městě, který to kontro-
luje.  
Ing. Pešatová: Ale to si musíte udělat sám, my to zapravíme to ano, ale v pravidlech je, že si to vymalují 
nájemníci. Anténu zajistíme pane Malec. Od toho máme odbornou firmu, která to dělá.  
Pí Marková: Já mám to samé, to samé nám dělá tady na sídlišti a chodí sem zásadně Fitz.  
Ing. Gross: Ty vaše požadavky jsou určitě oprávněné, ale co my s tím jako zastupitelé máme dělat? Vy mu-
síte jít na úřad, a pokud úřad na to nereaguje, tak byste potom měli požádat nějakého zastupitele, který by 
se do toho zaangažoval a řešil to, ale že to tady řeknete na zastupitelstvu, tak se na to může podívat paní 
Pešatová, ale to není řešení. Dáváte stížnost na špatném místě.  
Pí Soudková: Dostala se ke mně informace, že skončil provoz sjezdovky. Mrzí mě to z toho důvodu, že jsme 
místo turistického ruchu a v době, kdy je sníh a mohlo by se lyžovat, tak nic. Tato situace mě opravdu velice 
mrzí a chtěla bych s tím trochu něco udělat. Letošní sezóna je asi pasé, ale požádat skupinu, vedení města, 
radní, ať se sejdou, vyříkají si to s Karetou a být trošku vstřícní k požadavkům tak, abychom tady aspoň ně-
co měli.  
Ing. Pešatová: Jednání s Karetou proběhlo několik. Sám pan Němec spíš mlžil, než aby řekl přesně, co chce 
a jaký má záměr. Řekl, že určitě sezónu  2021/2022 provozovat nebude, ale do budoucna by chtěl někdy ten 
vlek rozjet a používat a napojit se někde na Andělskou Horu. I podnikatelé měli sezení s panem Němcem, a i 
když mu nabízeli, že mu budou přispívat na vodu, aby mohl zasněžovat, tak přesto tam k žádné dohodě 
nedošlo. Takže to není jen podnět z města, to už i podnikatelé jednají s panem Němcem a vždycky je to 
bezvýsledné.  
p. Dudík: Tam skončil nějaký dotační titul, který měl a on to rozprodává a dává ty věci pryč. Taky nezvednu 
ruku proto, aby on zasněžoval a lidi neměli v domech vodu.  
Pí Soudková: Co mohu konstatovat je to, že mě tato záležitost velice mrzí a vzhledem k tomu, že máme 
obrovské plány i v rámci ÚP na stavbu lanovek, které na tento kus navazovaly, tak si myslím, že bychom se 
podle toho měli nějakým způsobem zařídit.  
Ing. Pešatová: Jedině, že se tady zastupitelé rozhodnout a město bude podnikat. 
p. Pechal: Je třeba opravdu něco začít dělat, protože bude příští sezóna a zase nebudeme nachystaní.  
p. Dudík: My jsme nedoporučili prodej těch pozemků, ale když to nechce dělat, tak bohužel.  
Ing. Pešatová: V radě jsme mu schválili pronájem pozemků na to lyžování, ale stopli jsme to a budeme to 
usnesení revokovat, protože jestli to nechce provozovat, tak nic pronajímat nebudeme.  
 
 

 

38. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0600/ZM/2021 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
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Předsedající poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 16. jednání ve 18:00 hodin ukončila.  

 

 

 

 

 

 Ing. Iveta PEŠATOVÁ  
 místostarostka města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana SOUDKOVÁ Martin PLEVA 
 ověřovatel    ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 13.12.2021 a podepsán ……………………………………………. 
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