
 

 

 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 17. jednání dne 30.03.2022 
 
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Ro-
bert Sivulka, Jana Soudková 

Omluveni: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová, Ja-
kub Mikláš, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni:       

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Jana Soudková, René Darmovzal 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

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

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

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

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Zpráva o činnosti rady 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru 

5. Zrušení usnesení o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti a prodej nemovitosti 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1308/1 a 1302/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

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

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

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 487 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 488 

14. Prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

15. Prodej nemovitosti - části pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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17. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

18. Koupě nemovitosti - části pozemku 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

19. Vzdání se předkupního práva 

20. Odpis pohledávky za nájemné a služby 

21. Darovací smlouva  - Středisko volného času p.o., Bruntál 

22. Žádost o poskytnutí dotace - Charita sv. Martina 

23. Žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz RTG 

24. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

25. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

26. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Automotoklub Vrbno v AČR 

27. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 

28. Žádost o navýšení provozního příspěvku na rok 2022 - Domov pro seniory Vrbno p.o. 

29. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV 

30. Návrh na převod nedokončeného majetku do nákladů 

31. Rozpočtové opatření č.1/2022 

32. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

33. Dotazy - diskuse 

34. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0644/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0531/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 16. zasedání zastupitelstva města se stažením bodu č. 14 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

2. Zpráva o činnosti rady 
Číslo materiálu: 0645/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 4 jednání rady městy, poslední dne 24.11. 
 
Schválila  
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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 
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 
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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  0532/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem byl o  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0646/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

0503 a 0504/ZM/16/2021 - jedná se o odkup pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem v souvislosti se 
zástavbou na ulici Žižkova 
 
1676/RM/46/2021 - vyřešení komunikace kolem zahrádek 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0533/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0503/ZM/16/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projek-
tanta na dalším jednání zastupitelstva  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0504/ZM/16/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projek-
tanta na dalším jednání zastupitelstva  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0636/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0534/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  se známeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Zrušení usnesení o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti a prodej nemovitosti 
Číslo materiálu: 0640/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předkládá se návrh na zrušení dvou usnesení, která se týkají převodu bytů na ulici Krejčího. Vyhlášení zá-
měru na prodej a prodeje samotného. Právní kancelář připravila prohlášení vlastníka, na základě kterého se 
rozdělí domy na jednotlivé jednotky (byty), pro domy Krejčího 487 a 488 dohromady. Bohužel, takové rozdě-
lení Katastrální úřad zamítl. Z tohoto důvodu jsou přijatá usnesení neaktuální a navrhuje se jejich zrušení. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0535/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0433/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021, kterým byl vyhlášen záměr na prodej nemovitostí - jednotek na 
ulici Krejčího 

usnesení č. 0486/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitostí - jednotek na ulici 
Krejčího 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0621/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P… G… 
za účelem: získání pozemku pod stavbou ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy občanského vybavení komerčního typu. 
 
pronájem: ano (G…) 
 
vada: na pozemku stojí stavba ve vlastnictví žadatele 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nejprve je třeba uvést do souladu skutečné umístění stavby s údaji uvedenými v KN 
(stavba se nachází na pozemku parc.č. 475/4 a 475/1, tj. 2 sloupy jsou u zastřešení před vstupem, zastavě-
ná plocha zde určena průmětem střechy). 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. To, že stavba prodejny "Tabák" je stavbou dočasnou, 
má svůj význam. Město si tak ponechá možnost nařídit odstranění stavby a využít prostor k jinému účelu. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 
p. Kopínec vyhlásil střet zájmu.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0536/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 475/4 o výměře cca 28 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4706/027 ve výši 40000 Kč bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. 
Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti: Pavel Kamenský 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0622/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
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žadatel:  M… Š… 
za účelem: vytvoření funkčního celku s domem ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
 
 
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  0537/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem roz h odlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1008/2 o výměře cca 227 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4704/025 ve výši 74000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1308/1 a 1302/1 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0623/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I… M… 
za účelem: výstavby objektu k bydlení 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (Pradědský lesní závod) 
 
vada: ne 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek (při respektování údajů uvedených v žádosti). 
Stanovisko RM: Doporučuje pozemek 1302/1 neprodat a zřídit břemeno. 
Stanovisko MV: Doporučuje s podmínkou změny tvaru pozemku p.č. 1308/1 - celou šířku, aby nezůstal 
zbytek k hranici pozemku p.č. 1307. 
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Stanovisko KV: Dělení pozemku s  napojením na komunikaci prostřednictvím věcného břemene (důvodem 
je pravděpodobně optický kabel) způsobí, že městu zůstane kousek 1 pozemku, o který se bude muset sta-
rat. Doporučujeme provést přeložení kabelu tak, aby bylo možné pozemek rozparcelovat na plnohodnotné 
parcely. Současně jednat s majitelem parcely 1307 za účelem získání této parcely, aby bylo možné přímé 
napojení stavebních parcel na komunikaci. Nebo navrhnout novou komunikaci podél okraje parcely 1308/1. 
V obou případech je třeba uvažovat s tím, aby komunikace měla předepsané parametry. 
Stanovisko MPO: Nemovitosti jsou propachtovány Pradědskému lesnímu závodu. Pachtovní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou do roku 31.12.2022. 
 
Vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí k neprodeji pozemku parc. č. 1302/1: 
problém nastane už při podání žádosti o dělení pozemků, kdy je třeba žádost o dělení řádně odůvodnit. 
A v § 20 odst. 3 vyhlášky 501/20006 Sb.je uvedeno: pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, 
zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, 
umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
 
O jaký druh pozemku po rozdělení půjde? 
 
Město samo vybuduje komunikaci na parc.č. 1307/1? 
 
Z ustanovení § je možno udělit výjimku, Ale .... 
Věcná břemena (třeba na cca 99 let) se nepovažují za trvalé zajištění tohoto přístupu k pozemku. Proto sta-
vební úřad výjimku u jiných takových žádostí již dříve neudělil. 
 
Ano potíže by nastaly následně i u společného územního a  stavebního řízení: 
§ 20 odst. 4 téže vyhlášky: Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména veli-
kostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním  a základovými poměry, 
umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacit-
ně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0538/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1308/1 o výměře cca 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1302/1 o výměře cca 70 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/024 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. Mni-
chov pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0624/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 



strana 9 

 

 

 

žadatel:  SJM J… G… a J… G… 
za účelem: využití stávající zahrádky 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské (pozemky parc. č. 63/2, 63/3 a 58/5). Pozemek 
parc. č. 62 je dle ÚP Lesní plocha. 
 
pronájem: ano (G…) 
 
vada: ano (drobné stavby ve vlastnictví nájemce) 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, ztotožňujeme se s vyjádřením MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru, souhlasíme se stanoviskem MPO. Lokalitu je třeba 
řešit jako celek. Z hlediska územního plánu se zde dá stavět rodinný dům, takže pokud dělit pozemky, tak i s 
napojením na komunikaci. 
Stanovisko MPO: Požadované části pozemků jsou bez přístupu k veřejné komunikaci (podmínka pro sou-
hlas s dělením pozemků) – zde bude ještě nutné počítat se služebností cesty a stezky u částí pozemků parc. 
č. 58/5 a 63/25. Pozemek parc. č. 62 je lesním pozemkem. Podle platných pravidel se lesní pozemky nepro-
dávají, ale přednostně pronajímají. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0539/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 63/2 o výměře cca 229 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

- části pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 33 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

 -části pozemku parc. č. 62 o výměře cca 55 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: lesní pozemek 

- části pozemku parc. č. 58/5 o výměře cca 32 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/026 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - časti pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0625/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM J… M… a B… M… 
za účelem: zahrady 
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Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ve výpovědi (F…, R…) 
 
vada: ne 
 
Pod číslem usnesení 0504/ZM/16/2021 ze dne 8.12.2021 bylo uloženo předložit stanovisko projektanta na 
dalším jednání zastupitelstva. Stanovisko projektanta je přiloženo v příloze. 
 
RM: Doporučuje nevyhlásit. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0540/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s vyjádřením projektanta 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 100 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4666/156 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. 
Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Pavel Kamenský 
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0626/ZM/2022 
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 
 
Pod číslem usnesení 0503/ZM/16/2021 ze dne 8.12.2021 bylo uloženo předložit stanovisko projektanta na 
dalším jednání zastupitelstva. Stanovisko projektanta je přiloženo v příloze. 
 
RM: Doporučuje nevyhlásit. 
 

Rozprava: 

p. Mlčák: Já to vyjádření chápu, přesto bych Vás chtěl požádat, jestli je to možné aspoň zarovnat s těmi 
pozemky.  Aspoň 5 m, ať mám aspoň obdélníčky.  
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p. Kopínec: Udělejme nějaké jednání přímo na místě, teď nevyřešíme jakou část toho pozemku. Teď to 
takhle s nějakou podmínkou schválit nemůžeme, musí se to připravit do nové žádosti. Sejdeme se tam a 
zkusíme se podívat na nějaké možné řešení na místě.  
Ing. Pešatová: Tak nemá cenu o tom jednat a stáhněme to z programu teda, už jsme to stáhli v prosinci. 
p. Pechal: Já když se na tu mapku tak dívám, neuvažoval jste, že byste vy prodal městu část toho pozemku, 
aby se dala zarovnat parcela 18?  
Ing. Pešatová: To spíš by potřeboval ten nový majitel toho pozemku č. 18 ještě více z té vaší zahrady, proto-
že opravdu ta výměra té parcely je 790 m2, kdežto vaše je přes 1000 m2. To spíš ještě nabídnout tu vaši 
městu. Protože ten, kdo by si vedle Vás stavěl ten domek, tak by se tam nemohl hnout, neměl by ani parko-
vací místo. Projektant opravdu říkal, že nedoporučuje vyhlásit záměr, že kdybychom té 18 ještě ubrali 50 m2, 
tak už by to bylo opravdu velké omezení. Chtěla bych teda ještě požádat zastupitele, co navrhují? Dám teď 
tedy hlasovat o nevyhlášení záměru tak, jak je to navrženo v usnesení.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0541/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s vyjádřením projektanta 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

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

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4667/157 ve výši 470 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, 
Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Hana Janků, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 487 
Číslo materiálu: 0638/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Před 20 lety došlo k uzavření budoucích kupních smluv na 16 bytů na ulici Krejčího. Na základě budoucích 
smluv se měl převod realizovat loni na podzim.  
Aby mohl být prodej jednotlivých bytových jednotek realizován, je nejprve nutné, aby bytové jednotky existo-
valy. V tomto případě existuje jediný způsob, a to prohlášením vlastníka o rozdělení práva k domu a pozem-
ku na vlastnické právo k jednotkám. Zpracování prohlášení vlastníka bylo zadáno právní kanceláři. Prohlá-
šení právní kancelář zpracovala, ale bohužel Katastrální úřad ho odmítl zapsat do katastru nemovitostí. Pů-
vodní prohlášení vlastníka bylo zpracováno pro oba domy současně. Na základě požadavku Katastrálního 
úřadu opravila právní kancelář prohlášení, kdy zpracovala samostatné prohlášení pro každý dům. Touto 
úpravou došlo k přečíslování budoucích jednotek. Město při prodeji nemovitostí musí dodržovat formu, kte-
rou mu ukládá zákon o obcích pod hrozbou absolutní neplatnosti převodu. Z tohoto důvodu se předkládá 
opětovné vyhlášení záměru na prodej bytů na ulici Krejčího podle opraveného prohlášení vlastníka. 
V současné době Katastrální úřad odmítl zapsat prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. Katastrální 
úřad vytýká nesprávný popis budoucích jednotek, který neodpovídá popisu danému novým občanským zá-
koníkem. Na opravě prohlášení vlastníka se pracuje. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0542/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

Jednotky č. 487/25 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4740/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4740/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

2. 

Jednotky č. 487/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4720/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4720/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

3. 

Jednotky č. 487/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2100/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2100/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

4. 

Jednotky č. 487/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2200/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2200/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

5. 

Jednotky č. 487/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2170/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2170/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

6. 

Jednotky č. 487/30 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2120/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a na společných čás-
tech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Kata-
strálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

7. 

Jednotky č. 487/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4630/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4630/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

8. 

Jednotka č. 487/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4700/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4700/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

Pod podmínkou přeložení uzavřené budoucí kupní smlouvy. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
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Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 488 
Číslo materiálu: 0639/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Před 20 lety došlo k uzavření budoucích kupních smluv na 16 bytů na ulici Krejčího. Na základě budoucích 
smluv se měl převod realizovat loni na podzim.  
Aby mohl být prodej jednotlivých bytových jednotek realizován, je nejprve nutné, aby bytové jednotky existo-
valy. V tomto případě existuje jediný způsob, a to prohlášením vlastníka o rozdělení práva k domu a pozem-
ku na vlastnické právo k jednotkám. Zpracování prohlášení vlastníka bylo zadáno právní kanceláři. Prohlá-
šení právní kancelář zpracovala, ale bohužel Katastrální úřad ho odmítl zapsat do katastru nemovitostí. Pů-
vodní prohlášení vlastníka bylo zpracováno pro oba domy současně. Na základě požadavku Katastrálního 
úřadu opravila právní kancelář prohlášení, kdy zpracovala samostatné prohlášení pro každý dům. Touto 
úpravou došlo k přečíslování budoucích jednotek. Město při prodeji nemovitostí musí dodržovat formu, kte-
rou mu ukládá zákon o obcích pod hrozbou absolutní neplatnosti převodu. Z tohoto důvodu se předkládá 
opětovné vyhlášení záměru na prodej bytů na ulici Krejčího podle opraveného prohlášení vlastníka. 
V současné době Katastrální úřad odmítl zapsat prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. Katastrální 
úřad vytýká nesprávný popis budoucích jednotek, který neodpovídá popisu danému novým občanským zá-
koníkem. Na opravě prohlášení vlastníka se pracuje. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0543/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

Jednotky č. 488/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7460/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7460/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

2. 

Jednotky č. 488/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7540/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7540/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

3. 

Jednotky č. 488/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3080/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3080/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

4. 

Jednotky č. 488/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3090/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3090/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 
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5. 

Jednotky č. 488/30 –  byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2890/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2890/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

6. 

Jednotka č. 488/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2910/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2910/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

7. 

Jednotky č. 488/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7120/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7120/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

8. 

Jednotky č. 488/33 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7230/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7230/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

Pod podmínkou předložení budoucí kupní smlouvy. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

14. Prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0628/ZM/2022 
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 smíšené nezastavěného území. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ochranné pásmo vodního toku 
 
O vyhlášení záměru rozhodlo ZM usnesením č. 0500/ZM/16/2021 ze dne 8.12.2021. Záměr byl zveřejněn na 
ÚD od 7.3.2022 do 29.3.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… M… a V… M… 

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

 

 

15. Prodej nemovitosti - části pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0632/ZM/2022 
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…) 
 
O vyhlášení záměru rozhodlo ZM usnesením č. 0501/ZM/16/2021 ze dne 8.12.2021. Záměr byl zveřejněn na 
ÚD od 7.3.2022 do 29.3.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0544/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 154 o výměře 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM K… H… a P… H… 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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16. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0633/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  L… D… 
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 
 
O vyhlášení záměru rozhodlo ZM usnesením č. 0461/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021. Záměr byl zveřejněn na 
ÚD od 7.3.2022 do 29.3.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0545/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 457/1 o výměře 960 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… D… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0634/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  R… S… 
za účelem: umožnění dopravní obslužnosti pozemku 457/2 ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada: přípojka CETIN, ochranné pásmo vodního toku 



strana 17 

 

 

 
O vyhlášení záměru rozhodlo ZM usnesením č. 0461/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021. Záměr byl zveřejněn na 
ÚD od 7.3.2022 do 29.3.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0546/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 457/1 o výměře 960 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: R… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 

s podmínkou uzavření smlouvy na zřízení služebnosti pro vedení svodu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Koupě nemovitosti - části pozemku 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0627/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Společnost Geoprof, která zpracovává geometrický plán na rozdělení pozemku, dodala jeho návrh 
26.1.2022. Objednávka na vyhotovení geometrických plánů byla odeslána 11.10.2021. Audit doporučil před-
kládat na jednání ZM materiál aspoň s připraveným návrhem geometrického plánu. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0547/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o koupi nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 148/1, která je v návrhu geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 148/3 o výmě-
ře 35 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

podstatné náležitosti: 



strana 18 

 

 

forma realizace: kupní smlouva 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

prodávající: Pradědský lesní závod, a.s. IČ: 02598183 

kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 2021/4665/155 ve výši 200 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Vzdání se předkupního práva 
Číslo materiálu: 0635/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V roce 2016 došlo k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 120/2016-MP se společností KARETA s.r.o. 
Předmětem smlouvy byla služebnost spočívající ve výstavbě, provozování a oprav bobové dráhy na pozem-
cích města. 
 
V roce 2016 zastupitelstvo nechtělo prodávat pozemky v lokalitě lyžařského areálu. Spolčenost KARETA v 
této době ale měla zájem areál rozšiřovat o bobovou dráhu. Proto došlo k uzavření výše uvedené smlouvy. 
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou v délce trvání 30ti let. Její součástí bylo i ujednání, že po uplynutí 
doby určité nevzniká KARETĚ předkupní právo na pozemky ve vlastnictví města pod bobovou dráhou. Pro-
tože bobová dráha z pohledu katastrálního úřadu byla stavbou, bylo nutné smluvně vyřešit, co se stane se 
stavbou ve chvíli, kdy uplyne sjednaná doba služebnosti. Z tohoto důvodu bylo smluvně sjednáno předkupní 
právo pro město na bobovou dráhu, která se nachází na jeho pozemcích. 
 
Dne 2.2.2022 byla doručena nabídka na uplatnění předkupního práva k bobové dráze. Taková nabídka se 
dává v situaci, kdy vlastník má kupce na předmět předkupního práva (bobové dráhy). Ve chvíli, kdy před-
kupník (město) nevyužije předkupní právo, tak může vlastník bobovou dráhu prodat třetí osobě. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti č. 120/2012-MP sjednává dvě možnosti stanovení ceny za bobovou dráhu. 
Buď se smluvní strany mohou na ceně dohodnout, nebo Kareta objedná zpracování znaleckého posudku a 
cena bude stanovena ve výši 50% (po 30ti letech) tohoto znaleckého posudku. Ani jedna možnost v nabídce 
není zmíněna. Domníváme se, že nabídka byla podána čistě formálně a Kareta má vážného kupce, který má 
zájem bobovou dráhu ekonomicky využívat. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Tento bod neobsahuje jen nabídku odkupu bobové dráhy, ale je to v širším kontextu budoucnost 
celé Ski Arény Vrbno. Tímto dnem už bych chtěl utnout některé diskuze a věčné napadání vedení města, že 
jsme proto neudělali dost apod. K těm atakům dochází neustále. Dnes zde mám i pana ředitele Pellu, máme 
nachystané podklady, které dostali zastupitelé na stůl. Proběhlo několik jednání s majitelem, naposledy 
zhruba před 14 dny, kdy jsme za ním jeli i s paní místostarostkou. V téhle nabídce  není specifikováno, ja-
kým způsobem by mělo dojít k odkupu bobové dráhy apod. On se tam odkazuje na smlouvu, ale ta smlouva 
je neurčitá, ta kdysi v minulosti byla při zřízení té služebnosti sepsána, ale je tam uvedeno, že městu vzniká 
předkupní právo po době 30ti let ve výši 50% ceny, za kterou se zbudovala. My nejsme zdaleka v té situaci, 
že je ta doba 30ti let, takže jsme po něm chtěli specifikovat, jaká je vůbec ta cena, jaká je nabídka, co je 
součástí té nabídky odkupu, jestli je tam třeba i strojovna, jak je to s přístupem. Do zastupitelstva nám tato 
nabídka nepřišla. Když se vrátím k celému tomu fungování. Měli jsme obšírnou debatu, jakým způsobem 
bude dál fungovat Ski Aréna, tak jsme se dozvěděli, že pokud město nevyjde vstříc a nezaručí dodávky vo-
dy, tak dojde k rozprodání Ski Arény. Slyšeli jsme konkrétně, kam jednotlivé díly mají jít. Vrchní část vleku a 
bobová dráha mají jít do Beskyd, spodní část má jít někam do Kazachstánu. Údajně jsou na to už nachysta-
né firmy, které to mají jen rozmontovat. Takže Kareta splnila nějaký rámec této smlouvy, že nám to nabídla, 
ale za neurčitých podmínek. Ty podmínky navíc byly specifikované tím, že se máme ozvat do 28.2., což 
jsme samozřejmě nesplnili, protože to nešlo. Nevím teď přesně, ke kterému datu jsme to dostali, ale upozor-
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nili jsme pana Němce, že nejsme na tohle schopni reagovat, protože to musí rozhodnout zastupitelstvo, a to 
bylo až v březnu. Když jsme s ním nějakým způsobem jednali o možném fungování, tak jsme sdělili, že za 
těchto podmínek nejsme schopni garantovat nějaký trvalý přísun pitné vody, podotýkám pitné vody 
k zasněžování. Připomínali jsme také to, že jsme byli nápomocni projektu obnovy toho vodního zdroje pod 
zotavovnou. Ta vodní nádrž se měla rozšiřovat na cca 10 -12 tis. kubíků, k tomu samozřejmě nedošlo. My 
jsme jim v tom pomáhali, jak ve stavebním řízení, tak jsme převzali i nějaké požadavky životního prostředí, 
zřízení nějakých mokřadů, ale k realizaci tady toho projektu nedošlo, což by byla Ski Aréna  samostatná na 
vodu. My v tom roce 2019, kdy se to vyhrotilo, tak od té doby jsme intenzivně jednali a snažili jsme se pro to 
udělat maximum, aby Ski Aréna jela. Jestliže někdo tvrdí, že to tak není, tak to není pravda. Máme to vše 
podloženo i písemnostmi, defakto od roku 2016 byla Kareta vyzývána, že smlouva je neplatná. Byla pode-
psána původní smlouva na prodej surové vody. TS neměly vůbec licenci na prodej surové vody, proto se od 
roku 2016 Kareta vyzývala ke změně smlouvy, k nastavení nových parametrů apod. Tady na to nereflektova-
li, tak v roce 2019 došlo k vypovězení smlouvy a TS čekaly, že Kareta projeví zájem uzavřít novou smlouvu. 
K tomu samozřejmě nedošlo a náhodnou kontrolou se při započetí lyžařské sezóny zjistilo, že dochází 
k černému odběru vody bez jakékoli smlouvy a bez objednávky. Zahájili jsme jednání, jednalo se tenkrát 
přes 1000 kubíků vody, která byla odebrána, došlo k nějakým ústním dohodám, jak by to mělo fungovat, ale 
tyhle dohody nefungovaly. Je několik počinů, ze strany TS, kdy posílaly návrhy smlouvy, samozřejmě s jinou 
cenou, ne za 5 Kč. Podotýkám, že z ceny 5 Kč se 2 Kč odváděly státu, takže my jsme dostávali 3 Kč za ku-
bík vody. Tady máme grafy a tabulky, v jakých procentech se ta voda dočerpávala z náhradního zdroje, tak-
že město na to doplácelo nemalé peníze. Jednou pro vždy chci tady ty diskuze utnout, protože necítíme 
absolutně vinu. Je to soukromý vlastník a ta neochota provozovat ten areál je jednoznačná. Voda si myslím, 
že byla jen záminka. Město opravdu vyšlo vstříc. Když mělo dojít k té dohodě v roce 2019, byl tam rozdíl asi 
120 tis. celkově v té sezóně za cenu vody. Místní podnikatelé se chtěli poskládat na tento rozdíl Karetě, aby 
vlek pokračoval dál a ani tak nedošlo k dohodě. Nebyla akceptována smlouva z druhé strany. Co bylo obrov-
ským problémem, že to bylo 22.12, to si pamatuji, že jsem měl zkažené Vánoce, kdy jsem měl 100 telefonů, 
proč nejede Ski Aréna. Došlo k pozastavení těch dodávek vody, protože nám hrozilo, že ohrozíme dodávky 
vody nekontrolovaným čerpáním ze strany Karety. Hrozilo, že dojde k nedostatku běžné pitné vody pro ob-
čany, což jsme nemohli připustit. Lidé se sjížděli na Vánoce a my jsme nemohli připustit, ať nemáme vodu 
pro lidi na základě toho, že se bude lyžovat. Posléze proběhlo několik jednání s firmou Kareta, byli jsme 
osočováni, že město nevychází vstříc apod. Nedošlo ke shodě, snažili jsme se najít nějaký koncenzus. Teď 
jsme byli postaveni před to, že město nějakým způsobem zajistí vodu, nebo bude areál rozprodán. Já se 
vyhrazuji k nějakým narážkám na to, že město neudělalo dost. Myslím si, že jsme udělali maximum, co jsme 
mohli, ba i nad rámec, což nás dneska mrzí, protože jsme se za každou cenu snažili, aby Ski Aréna jela, aby 
to bylo k dobru místních podnikatelů. Bylo to podáváno samozřejmě opačně i některými lidmi ze zastupitelů, 
bylo to podáváno takovým způsobem, že pro to nic neděláme, že my jsme na vině toho, že Ski Aréna neje-
de. Není to tak a vyhrazuji se proti tomuto názoru. Proto tomu kladu takový důraz a vzal jsem si slovo, proto-
že neslýchané lži, které byly řečeny, to už nejde. Máme to podloženo písemně. Předal bych slovo panu jed-
nateli, ať to ještě jednou shrne, ať už opravdu tuto diskuzi ukončíme. Další věc, sháněli jsme také možné 
investory, kteří by měli zájem, pan jednatel z Karety, nám řekl, že současná cena k odprodeji je 60 mil. s tím, 
že má možnost ještě jednoho možného investora z Olomouce, ale ten vlastně čeká na to, jestli mu město 
bude dávat vodu nebo ne. Řekli jsme mu, že město není schopno garantovat dodávky pitné vody. Požádali 
jsme pana Němce, ať nás tedy seznámí s tímto možným investorem, že budeme jednat o možnostech, jak 
bychom mu mohli pomoct, aby vlek byl funkční. K tomuto nepřistoupil. Nevíme, kdo je ten možný investor. 
Oslovil nás ještě přes pana zastupitele Darmovzala další možný investor, který s námi jednal, který je před 
jednáním s p. Němcem, ten má zájem o tento areál, protože má nějaké investiční aktivity v okolí, uvidíme, 
jak to dopadne. Ta nabídka odkupu té bobové dráhy je pro nás nějakým způsobem nepřijatelná, protože 
město nemůže mít vytrženou bobovou dráhu z kontextu toho areálu a nemůže jí bez strojovny, bez přístupu 
a bez ostatních věcí provozovat.  
Ing. Pella: Ta garance vody teď opravdu není možná. Jednak vidíte sami, že ty srážky jsou v dnešní době 
opravdu minimální, že opravdu ta půda je vyschlá a ten přítok je špatný. V tuto chvíli TS i kdyby dělaly ma-
ximum, co se týče údržby zářezů, což každý rok činíme, údržby těch jímacích systémů, tak je bohužel ten 
přítok slabší. Z těch materiálů, které dostalo zastupitelstvo, kdybych to vzal k porovnání, tak podle informací 
Karety by cca potřebovali nějakých 15-16 tis. kubíků na tu sezónu, abychom jim my garantovali. Když to 
vezmeme v porovnání s rokem 2017, kdyby to bylo těch necelých 17 tis. kubíků, tak v tom roce 2017 jsme 
dočerpávali 72% z vrtu, což v tuto chvíli i z vydatnosti toho vrtu není možné garantovat. Další věc je ta, že 
ceny elektrické energie, opotřebení čerpadel, cena celkové údržby, za tu cenu, kterou si to pan jednatel Ka-
rety představoval, tedy 5 Kč je absolutně vyloučené. I ta vyšší cena pro nás nic neřeší protože, když ta voda 
nebude, tak pro nás je opravdu priorita tu vodu dodat obyvatelům města, firmám ve městě, které živí spoustu 
dalších obyvatel města. Pro srovnání jedna nádrž, která má 2000 kubíků, která je na tom vleku, tak se čerpá 
zhruba 2 dny. Pro příklad ZŠ má spotřebu 400 kubíků za jeden kvartál, takže opravdu vidíte, jaké množství 
vody potřebuje ta sjezdovka, a jaké třeba potřebuje zařízení jako je ZŠ. Opravdu je to enormní množství, 
které v tuto chvíli nejsme schopni jako firma garantovat. Za podmínek, které tam byly, že nám nekontrolova-
telně tu vodu odčerpávali, tím pádem nám  způsobovali problémy na síti. Nebylo to zjištěno náhodnou kon-
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trolou, ale bylo to zjištěno tím, že každý větší únik vody, buď při poruše, nebo při nadměrném odběru, tak 
nám vyskočí na grafu tzv. špici a díky tomu jsme zjistili, že někde máme poruchu. Porucha to nebyla, byl to 
ten neoprávněný odběr u té Karety. Následně je to i v těch materiálech zastupitelů, že jsme učinili opatření, 
že jsme tu šachtu jednak zabezpečili tak, aby z toho nešlo čerpat, jednak veškeré ty zařízení, které jsou 
dneska udělány bez vstupu a bez nutnosti připojení od Karety, máme to mechanickým plovákem tak, že ten 
plovák to řeší, abychom měli tu minimální hladinu pro město a do budoucna, kdyby někdo chtěl, tak si může 
vzít jen vodu, která je nadbytečná. Do té doby se k tomu prostě nedostane. To stejné i v rámci dnešní situa-
ce ve světě, probíhá u nás i zabezpečení ostatních zdrojů pitné vody, kamerové systémy, systémy dalšího 
zabezpečení. 
p. Kopínec: Jak mluvil pan jednatel o tom, že jsme schopni dávat tu tzv. balastní vodu, ale v některých pří-
padech my ji vůbec nemáme. Když se podíváme na ty procenta, kdy dočerpáváme tu vodu, tak ta přepadová 
voda vůbec není. Já vám jen přečtu pár čísel, je to podíl na čerpání z vrtu, co jsme dočerpávali 2015 je tam 
14 %, 2016 85%, 2017 72%, 2018 42 %, 2019 to bylo 17%, protože bylo více sněhu a více srážek. Nejsme 
absolutně schopni garantovat pravidelný přísun vody, jak to bylo v minulosti a už vůbec ne za tu cenu, jak 
Kareta byla zvyklá. Udělala se tam kalkulace na minimum nákladů, ale na tu vůbec nereflektovali.  
p. Súkup: Já bych se chtěl vyjádřit k tak závažné věci, jako je kvalita vody pro nás občany. My jsme se tady i 
s Mirkem Krupou zhruba před 7 lety jako občané města Vrbna pozastavili nad rozšířením areálu Vysoká 
hora. A tím jsme se dostali k informacím, které nás vedou k tomu, že tu dneska vystoupíme. Jak naznačil 
ředitel TS ta situace a způsob, jak byla dodávána ta voda v minulosti, že byla v podstatě surová voda dodá-
vána protiprávně, že se nehlídal minimální průtok těch zdrojů a platí tady věc, ke které se chci vyjádřit, a to je 
jímání z vrtů. Ty vrty jsou a také víme, že kvalita vody, která je jímána ze zdrojů Vysoké hory je podstatně 
vyšší kvality, jak polopotoční voda, která je jímána ze Střední a Bílé Opavy po dvou čističkách. Jsou pořád 
složky, které ty čističky v České republice neodhalují, ve světě už se odhalují. Toto skutečně existuje. Další 
věc 5 Kč je naprosto neslýchaná záležitost, jestliže já mám dávat 28 Kč, a to mluvím o vodném, protože 
ještě jednou tolik mě stojí stočné a tady bude někdo za účelem toho, že tu není cestovní ruch. Já ho chci 
taky, já tady chci lyžovat taky, proto když jsem se dozvěděl, že koupila Kareta rybníček, který chce rozšířit na 
řádnou kapacitu, tak si říkám, že je vymalováno. Vždyť oni můžou sbírat celé jaro, léto a podzim vodu, pokud 
jim neuteče. Proč se bavíme o pitné vodě. Na hřbitov k hornímu zdroji nejde voda, a jak tu zaznělo, tak 72% 
toho, co potřebuje Kareta je tlačeno čerpadly. Opakuju polopotoční voda drahá, energie se budou zdražovat 
a někdo čeká, že s otevřenou náručí se mu všechno schválí. To absolutně není možné. Opakuji, byl bych 
rád, aby se to tam zachovalo, ale mají to v rukách oni. Byl jsem osloven jednou z osob, která věděla o tom, 
že jsem se v minulosti do této události angažoval, ten člověk mi řekl, že pan Němec je připraven, on má 
zdroje na to, aby se tam postavila dvousedačka, a tady slyšíme, že potřebuje vodu, jistotu vody a pokud 
možno zadarmo. To je neslýchané až drzé. Kdyby tu byl, řeknu mu to. Ošetřujte vodu, máme tu zimu, máme 
tu špatnou zimní údržbu, ale zároveň tu máme kvalitní vodu. Udržme si ji co nejvíc. Firmám pomáhejme, ale 
pomáhejme tak, aby nečekali, že město je povede za ručičku.  
p. Kopínec: Pan Němec byl námi pozván na zastupitelstvo, toto pozvání odmítnul. Jak jsi mluvil o tom projek-
tu té spodní nádrže, ano je to navrženo tak, že celý rok by měli jímat tyto balastní vody z toho vrchu, byla by 
tam zařízení, které by jímaly ty povrchové vody apod.  
Ing. Richter: Já bych chtěl jen krátce záležitosti majetku, které Kareta dneska má. Karetě se vyšlo vstříc tím, 
že se jí prodaly pozemky pod vlekem, prodaly se jim pozemky pod provozními budovami, došlo tam k odnění 
Lesního půdního fondu, můj návrh je ten, aby se prověřily smlouvy, zdali se dají ty pozemky nějakým způso-
bem získat zpět. Podle informací, které mám, tak jednoznačně dojde k tomu, že k tomu prodeji dojde, že se 
odstěhují, ale ta lokalita je vhodná pro budoucího investora. Je na místě se podívat do smluv, nechat udělat 
nějaký právní rozbor, zdali ty pozemky se nedají získat od Karety. Mluvím teď jen o pozemcích pod tím vle-
kem.  
p. Kopínec: Děkuji za tuto připomínku, já bych dal slovo panu Fotopulosovi. Přišla žádost na TS na odkup 
těch dvou parcel pod tím parkovištěm. My jsme to pozastavili, protože nevidíme důvod, proč to v téhle době 
prodávat. Kdyby tam byla nějaká záruka fungování toho vleku do budoucnosti, nebo pro dalšího investora, 
který o to bude mít zájem a bude to chtít provozovat, nemáme s tím problém, ale za této situace nevidíme 
proč prodávat tyto pozemky.  
Ing. Richter: Je to možná i varování do budoucna. 
Mgr. Fotopulos: Smlouvy se zkontrolují, tyto smlouvy jsou staršího data. Toto břemeno bylo právě uděláno 
pod bobovou dráhou z toho důvodu, abychom v případě nenadálých událostí, a to se stalo teď, o ty pozemky 
nepřišli. V tuto chvíli my nepřijmeme tu nabídku, nekoupíme strojové zařízení té bobové dráhy a pozemky 
nám zůstávají. Smlouva je někdy z roku 2012, bohužel mám pocit, že v té době se bezpečnostní pojistky 
moc ve smlouvách nepoužívaly, ale kontrolu provedeme.  
p. Kopínec: Ten budoucí možný investor přišel s takovou myšlenkou, že ono úplně není zásadní, jestli pan 
Němec rozmontuje současný vlek, protože ten budoucí investor, tam má zájem postavit sedačku, kterou my 
bychom byli schopni používat i v létě na traily. Budeme se tím určitě zabývat a je to dobrý podnět a zkusíme 
vymyslet co s tím.  
p. Krupa: Mylně jsem se domníval, že od roku 2012, kdy mi předešlé vedení Vrbna a zastupitelé odpověděli 
písemně na záležitost týkající se vody, že tato záležitost je vyřízená, ale vidím, že po 10 letech se k tomu 
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vracíme. Jsem rád, že náš pitný zdroj nevlastní Japonci nebo Španělé a chci jen říct, že pan ředitel tady 
uváděl kubíky. Mně jste zodpověděli, že zdroj pitné vody pro Vrbno v roce 2012 byla 7-11 l/s, takže nebude-
me brát, že je 11 a spotřeba vody v roce 2012 byla 7l, Kareta v tu dobu potřebovala 22 l/s, ale paní bývalá 
starostka mi vysvětlila, že máme zdroj pitné vody z úpravny. Takže já nevím, z jakého důvodu bych měl jako 
občan pít vodu z nějaké úpravny vody z řeky, když my tady máme dostatek pitné vody. Na Husové nám 
několikrát netekla voda, tak to bylo zajištěno tímto způsobem a musela se dočerpávat voda na zasněžování. 
V tu dobu jsme za vodu dopláceli přes 300 tis., tak se na to podívejte. Já nemám proti podnikání nikoho nic, 
ale já jako občan bych byl rád, abychom měli slušnou pitnou vodu a abychom nedopláceli nikomu na podni-
kání. Protože jestli se bude čerpat voda, tak obec, mám dojem, doplatila skoro půl milionu. Já bych byl rád, 
kdyby se pokračovalo v tom, že jedno zastupitelstvo nebo vedení Vrbna řekne, že tato záležitost se uzavřela 
a není možné, abychom se po 10 letech zase vraceli k tomu, že někdo chce po obci, aby měl zabezpečenou 
vodu. Tak jestli chceš podnikat, tak musíš vědět, za jakých podmínek budeš podnikat a musíš si svoje za-
bezpečit. Já jsem měl hospodu a mně taky nikdo nepouštěl vodu zadarmo.  
p. Kopínec: My za město chceme pomoct tomu cestovnímu ruchu, ale nemůže to být na úkor občanů, kteří 
by na toto dopláceli. To nejde.  
Ing. Pella: Ať se tady nepletou ty pojmy, surová voda to není, tu ani nemáme povolení prodávat, není to ani 
pitná voda, je to neupravená voda před finální přípravou než se z toho ta pitná voda stane. I z toho důvodu 
to nemůže být prodávané jako pitná voda a ani jako surová, proto ta kalkulace, která k tomu byla speciálně 
tvořena. I ta smlouva, která byla v roce 2019 předložena panu Němcovi, tak byla na prodej neupravené vody 
a byly tam dané minimální i maximální limity, které jsme schopni dodávat, ale určitě to nebylo v řádech 16 
tis. kubíků.  Bylo to nějakých 8 tis. kubíků, což bylo pro něj nedostatečné.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0548/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nabídkou uplatnění předkupního práva 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradě d em rozh odlo  

vzdát se předkupního práva k zařízení bobové dráhy, které bylo sjednáno Smlouvou o zřízení služebnosti č. 
120/2016-MP 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Dušan Pechal 
Nehlasoval:       
 

 

20. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
Číslo materiálu: 0637/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dlužná částka vznikla za neplacené nájemné a služby za byt v období 6/2011 - 2/2014. Pohledávka byla 
předána k vymáhání exekutorovi, po úmrtí byla exekuce zastavena. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0549/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé Z… P…, nám. Sv. Michala 514, ve výši 80.158 Kč + 6.590 Kč soudní 
poplatky 

Hlasování  
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Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Darovací smlouva  - Středisko volného času p.o., Bruntál 
Číslo materiálu: 0619/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Město Vrbno pod Pradědem poskytuje dar Středisku volného času Bruntál na dofinancování projektu "Vím 
kam jít". S položkou je v rozpočtu na rok 2022 počítáno. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0550/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru Středisku volného času Bruntál p.o. ve výši  316 960 Kč 

o uzavření darovací smlouvy se Střediskem volného času Bruntál p.o. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Žádost o poskytnutí dotace - Charita sv. Martina 
Číslo materiálu: 0620/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Služby Charity Sv. Martina doplňují spektrum služeb, které nabízí HELP IN. Charita se zaměřuje více na 
služby zdravotního charakteru. Ve Vrbně jsou jejich služby hojně využívány. 
FIN po konzultaci s VVO doporučuje poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0551/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Charitě Svatého Martina ve výši 70 000 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s Charitou Svatého Martina 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

23. Žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz RTG 
Číslo materiálu: 0618/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

MUDr. Procházka podal žádost o poskytnutí dotace na financování provozu RTG ambulance ve Vrbně pod 
Pradědem ve výši 105 000 Kč. Náklady jsou dle jeho vyjádření nutné, aby byla prodloužena smlouva s pojiš-
ťovnami. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Pan Doktor nás oslovil, byl přímo za mnou s nějakou žádostí o dotaci, kdy údajně několik let 
doplácí na rentgen, dokládal to i nějakými materiály, že je to jediný rentgen, aby lidé nemuseli jezdit do Brun-
tálu a Krnova. Já jsem mu říkal, že já, ani rada nemůžeme rozhodnout o dotaci v této výši. Máme na to tro-
chu jiný názor. Asi ho odkážeme na kraj, který je tomuto příslušný a na místní lékaře, ať mu pomohou. Jemu 
skončila smlouva s pojišťovnou a musí mít nějaké atesty a revize, to je v té hodnotě té částky, která je poža-
dována. Je samozřejmě na zastupitelích, jak se rozhodnou.  
Pí Janků: Pokud by to šlo tak bych to podpořila.  
p. Kopínec: Jen bych doplnil, že je to zhruba na dobu dvou let, kdy říkal pan doktor, že by chtěl asi skončit.  
Pí Soudková: Na to jsem se chtěla zeptat, jestli by to bylo na delší dobu, nebo by se třeba po roce ta žádost 
obnovovala.  
p. Kopínec: Ten atest, by byl teď na dobu neomezenou, ale jeho fungování, by bylo podle toho, jak mu to 
zdravotní stav dovolí.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0552/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o neposkytnutí dotace MUDr. Procházkovi  na provoz RTG ordinace ve Vrbně pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 11, proti 2, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta 
Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti: Hana Janků, Jana Soudková 
Zdržel se: Dušan Pechal 
Nehlasoval:       
 

 

24. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 
Číslo materiálu: 0630/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

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

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0553/ZM/17/2022:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 
Číslo materiálu: 0629/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

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

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0554/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Automotoklub Vrbno v AČR 
Číslo materiálu: 0641/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

AMK Vrbno žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na akci Vrbenský vrch. Akce byla pořádána i v roce 
2021 a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. 
FIN doporučuje poskytnutí dotace v plné výši. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0555/ZM/17/2022:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace AMK Vrbno ve výši 100 000 Kč z programu II. 

o podpisu smlouvy o dotaci s Automotoklubem Vrbno 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Martin Pleva 
Nehlasoval:       
 

 

27. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 
Číslo materiálu: 0642/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Spolek žádá o poskytnutí dotace ve výši 109 000 Kč na konání akcí během roku 2022. Akce mají svou histo-
rii a jsou ve městě velmi oblíbené. 
FIN doporučuje poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0556/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

o podpisu smlouvy o dotaci se Spolkem Přátelé Vrbenska 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Žádost o navýšení provozního příspěvku na rok 2022 - Domov pro seniory Vrbno p.o. 
Číslo materiálu: 0643/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

S vedením Domova pro seniory byla konzultována současná finanční situace. Požadavek je na nezbytně 
nutné náklady, se kterými nebylo počítáno v původním návrhu rozpočtu na rok 2022. FIN doporučuje po-
skytnout příspěvek v plné výši. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0557/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o navýšení provozního příspěvku ve výši 850 000 Kč na rok 2022 pro Domov pro seniory Vrbno p.o. 
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Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV 
Číslo materiálu: 0649/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

KIV žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 280 000 Kč na financování projektu Dovybavení 
KIV Vrbno. Prostředky budou navráceny do rozpočtu do konce roku 2022. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Když si otevřeme tu žádost KIV, tak vidíme, že žádá 280 tis. na předfinancování projektu na 
dovybavení KIV, což bychom chtěli odsouhlasit, ale dále žádá o finanční výpomoc ve výši 320 tis. Kč. Jestli-
že je ta žádost daná jednou, tak bychom měli rozhodnout, zda poskytnout, nebo neposkytnou i těch 320 tis. 
Kč. Pokud to neprojednáme, odložit to na příště. Takže pokud je návrh usnesení takový jaký je, tak bych 
navrhla ještě doplnit o neposkytnout 320 000 Kč na předfinancování projektu Česko-polské filmové dny. 
Ing. Řezníčková: Domluva s Ing. Müllerovou byla taková, že se teď poskytne těch 280 tis., protože oni nám 
v letošním roce  budou vracet finanční výpomoc a druhou finanční výpomoc nám bude vracet Spolek přátelé 
Vrbenska. Takže proto jsme to chtěli rozdělit a tu druhou finanční výpomoc jsme chtěli projednat právě až 
v červnu až budeme mít zase prostředky zpět v rozpočtu. Takže proto je to rozdělené na dvě. 
Ing. Müllerová: Jen jsme se tak domluvily s paní Řezníčkovou, protože my tu druhou dotaci ještě nemáme 
schválenou z Euroregionu Praděd. Potom už bychom měli vědět, jestli prošla nebo neprošla.  
Pí Soudková: V tom případě beru zpět.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0558/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno ve výši 280 000 Kč 

o podpisu smlouvy o návratné finanční výpomoci s  KIV Vrbno 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

30. Návrh na převod nedokončeného majetku do nákladů 
Číslo materiálu: 0650/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

FIN po konzultaci s vedením radnice předkládá návrh na převod nedokončeného dlouhodobého majetku do 
nákladů. Jedná se o projektové dokumentace a studie, které se již nebudou realizovat. PD jsou od roku 2006 
do 2014. Tyto dokumentace  z účtu 042. Nedokončený dlouhodobý  majetek, budou postupně rozpouštěny 
do nákladových účtů podle vývoje hospodaření města. Vše bylo prokonzultováno s daňovou poradkyní Ing. 
Monikou Holušovou. 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0559/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s postupným převodem nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů v následujících letech v závislosti na 
hospodaření města Vrbna pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

31. Rozpočtové opatření č.1/2022 
Číslo materiálu: 0631/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou finanční situaci. 
Na straně příjmů bylo navýšení o 
2 400 000 Kč - prodej objektu DOMY 
1 000 000 Kč - prodej pozemků 
250 000 Kč - příjem dotace na výsadbu dřevin 
na straně výdajů je navýšení o 
850 000 Kč - navýšení provozního příspěvku pro Domov pro seniory  
250 000 Kč - opravy veřejného WC 
100 000 Kč - navýšení na spotřebu elektřiny na veřejném osvětlení 
250 000 Kč - dotace na výsadbu dřevin 
1 200 000 Kč - regenerace autobusových zastávek 
300 000 Kč - návratná finanční výpomoc KIV 
700 000 Kč - rozpočtová rezerva 
Celkový schodek rozpočtu se nemění. 
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Je tam těch 300 tis., to souvisí s tou finanční výpomocí? 
Ing. Řezníčková: Ano souvisí to s tou finanční výpomocí, já si tam nechávám nějakou finanční rezervu.  
Pí Soudková: Pak je tady 1,2 mil. na zastávky, přiznám se, že mě to docela zmátlo, protože to jsme řešili loni 
a myslela jsem si, že je to vyřešené. 
Ing. Řezníčková: Projekt zastávek se loni nerealizoval, protože tam nebyl pro to prostor, takže letos bylo 
vyhlášeno nové výběrové řízení a bude se to realizovat v letošním roce. Takže jsme tam teď na to doplňovali 
prostředky, aby se to mohlo udělat. 
Pí Soudková: Vzhledem k tomu, že se neustále zdražuje materiál, zdražují se i ceny práce, doufám, že se 
vlezeme do té částky. Za druhé, vzhledem k tomu, že vím, jaký je vzhled zastávek, zastávky mají nahradit 
zastávky skleněné, které vypadají stejně jako ta, která je před ATQ, což se mi příliš nelíbí, tak budu proti této 
akci a nebudu hlasovat o té rozpočtové změně. Vzhledem k tomu, že u Penny už máme dřevěný zvoneček 
pro štěstí, pak tam máme rozcestník a pak tam plácneme nějakou skleněnou zastávku. Já chápu, že argu-
mentem může být, že bude mít nulovou údržbu, ale když vyhlásíme zakázku třeba na dřevěnou, tak si přece 
můžeme dát do podmínek to, že se po dobu 10ti let bude starat ten, kdo to vyhraje.  
p. Kopínec: Minulý rok v rámci COVIDu, v rámci nedostatku materiálu jsme opravdu nebyli schopni ten pro-
jekt realizovat a z druhé strany máme dřevěné zastávky a vidíme, jakým způsobem jsou téměř neudržitelné. 
Jsou to opravdu nemalé investice k údržbě jako takové. Proto jsme přistoupili k tomuto, že by ty zastávky 
měly mít takovýto ráz. Jak si správně řekla, je tam téměř nulová údržba. Těžko dneska seženeme někoho, 
kdo by garantoval, že se po dobu těch 10ti let bude o ty zastávky starat.  
Pí Kubíčková: Já souhlasím s Janou, já ji chápu ve smyslu toho dřeva. Možná můžeme hledat cestu nějaké 
kombinace, nešlo by to? 
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Ing. Pešatová: Nešlo, protože veřejná zakázka už je zadaná. Dneska zrovna proběhlo vyhodnocení ceno-
vých nabídek.  
p. Kopínec: Původně jsme průmyslové městečko a plánujeme dřevostavby v okrajových částech, jako je 
třeba Mnichov točna apod.  
Pí Kubíčková: Já se bavím celkově o vzhledu, protože je fakt, že máme někde dřevo, ten rozcestník, k tomu 
se nebudu vyjadřovat.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0560/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.1/2022 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 2, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, 
Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti: Rudolf Kudela, Jana Soudková 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

32. Stanovení počtu členů zastupitelstva 
Číslo materiálu: 0617/ZM/2022 
Předkladatel:       
 

 
Ke dni 1.1.2022 je evidováno 4947 obyvatel. 
 
Zákon 128/2000 Sb., o obcích 
 
 
§ 67 
 
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období 
stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do 
zastupitelstev v obcích. 
 
§ 68 
 
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu 
obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v 
obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části 
 
nad 3 000 do 10 000 obyvatel                                 11 až 25 členů 
 
(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce 3b) obecního 
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva ob-
ce uveřejněn způsobem v místě obvyklým. 
 
(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu 
roku, v němž se konají volby. 
 
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva 
obce v končícím volebním období. 
 
Rada obce 
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§ 99 
 
(3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad čle-
nů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, při-
čemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v ob-
cích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. 
 
V případě 17 nebo 19 členného zastupitelstva je rada 5 členná 
 
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
§ 1 
 
(2) Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě 
počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí. 
 
Termín komunálních voleb byl 5.-6. 10.2018 
Předpokládaný termín voleb září 2022 
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Již v minulém volebním období si bylo s touto myšlenkou pohráváno, bohužel to nějakým způ-
sobem pak spadlo ze stolu. Já si myslím, že to je opravdu oprávněné. Řekněme si narovinu, stále nás ubývá 
a stále stárneme.  
p. Pechal: Můj osobní názor je zase takový, že víc hlav, víc ví. Čím víc lidí se zapojí do veřejného života, tím 
je to lepší. Jedinou stránkou je snad ta ekonomická, takže by mě zajímalo, jestli máme tak z hlavy, kolik 
ušetříme. Jestli je to 20 tis., 100 tis., 200 tis., nebo půl milionu. Já si osobně myslím, jak Jana tam zdůvodňo-
vala, že nás na ty zastupitelstva chodí čím dál míň lidí. Na tom bychom se měli v první řadě zamyslet my 
zastupitelé. Když už jsme se na to jednou dali, tak bychom na ty zastupitelstva měli chodit. Je to 4x do roka 
a je to ostuda. Je ostuda, že nás tady je 14, 12. Naštěstí se teda nestalo, že bychom nebyli usnášeni schop-
ni. Když klesne na 17, tak tady bude chodit 9 zastupitelů a ještě míň. V první řadě by voliči měli rozhodnout, 
koho tady vlastně chtějí, kdo za kým stojí jaká práce. Nemyslím si, že by to bylo zas tak dobré snižovat ten 
počet na těch 17 a 5 v radě, protože se opravdu jedná o nemalé finanční prostředky, o kterých se jedná, ať 
na radě, tak tady na zastupitelstvu. Opravdu si myslím, že když je víc lidí, tím je to podle mě lepší. Takže já 
dávám proti návrh, aby to zůstalo na těch 21, to je tedy moje chyba, že jsem se nepřipravil a nezjistil jsem si 
tu ekonomickou věc, ale to byste mi možná řekli paní místostarostko. 
p. Kopínec: Víš, kolik pobíráš odměnu a vynásob si to 4 krát 12.  
Pí Soudková: No ono je ještě rada, tam je o 2 méně, a to by bylo asi tak vše.  
Ing. Pešatová: To je vše, výbory zůstávají stejné. Já bych tedy chtěla, aby si mi naformuloval protinávrh.  
p. Pechal: Poprosil bych paní Soudkovou. 
Pí Soudková: Stanovuje počet zastupitelů na volební období 2022 – 2026 v počtu 21 zastupitelů.  
 
Hlasování o protinávrhu pana Dušana Pechala 
Zastupite lstvo  měst a Vr bno pod Pradědem stanoví  

na volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 21 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 1, proti 12, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Dušan Pechal 
Proti: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Zdržel se:    Jana Soudková   
Nehlasoval:       
 
Návrh neprošel. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0561/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

na volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 17 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, 
Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti: Dušan Pechal 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0647/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Ing. Gross: Chtěl bych Vám něco říct k činnosti a mým zkušenostem, a nejen mým, se stavebním úřadem a 
jeho vedoucí ve Vrbně pod Pradědem. Začnu od začátku. V Parkhotelu Garni ve Vrbně jsem zřídil kuchyni 
s restaurací a chtěl tento projekt zlegalizovat. Při návštěvě a jednání s vedoucí SÚ jsem vznesl požadavek, 
zda by bylo možné zažádat o zkušební provoz. Bylo mi 2x řečeno, že něco takového zákon nezná. Byl jsem 
mystifikován. Úkolem státních a místních orgánů je vytvářet předpoklady pro tvorbu zisku a tím daní a po-
máhat lidem k realizaci záměrů a nevyčkávat, kde se stavebník spletl. Dle mého názoru je profesionální 
přístup k řešení stavebního povolení svolat příslušné orgány (hasiče, hygienu, životní prostředí, ČEZ, CHKO 
a další) a na místě dohodnout, co je nutno k danému projektu udělat pro jeho rychlou realizaci. To sice není 
v zákonech, ale je to nutný způsob, jak dosáhnout rychle schválení projektu. Rozeslat projekt jednotlivým 
orgánům a čekat v zákonných lhůtách k vyjádření a potom připomínky od jednotlivých organizací dopraco-
vat, je časově velice náročné a různé úřady mají na věc jiný názor. Potom obyčejně následují další připo-
mínky, že je nutno udělat to a až se to udělá, je nutno udělat ještě to, a to zase běží v zákonných lhůtách. 
Strašné prodlevy a často se projekty řeší roky. Mám takový dojem, že tato neprofesionalita je důvod 
k unavování a sekýrování lidí, kteří chtějí něco vytvořit, a vyvstává otázka, zda se takto plní poslání a vý-
znam zákonů, nebo se pouze zneužívají k tomu, aby někdo ukázal, kdo je tu pánem. Je nutno zdůraznit, že 
realizace projektů stojí peníze, a proto je nutné, aby úřady spolupracovaly a nevytvářely dojem, že fungují 
jako přepážka na poště a systémem učitel, žák. K tomu je nutno ještě říci, že většina projektů, jako je např. 
restaurace, hotely, výrobní haly, nástrojárny, RD atd. se jich už tady dělalo stovky tisíc a není to, že by se 
stavěla atomová elektrárna. Realizace projektů vytváří předpoklady pro zaměstnání lidí, vytváření zisku u 
dodavatelů a subjektu a tím placení daní, ale také zvyšování životní úrovně, realizace zájmových činností 
atd. A co je nejdůležitější, a kdo je nakonec poškozen, je stát. Stát, který je defacto krácený na daních, které 
by mohl mít dříve. V mém konkrétním případě by mohl být povolen zkušební provoz, odváděl bych státu 
DPH již o několik měsíců dříve. Takovým neprofesionálním přístupem jsou poškozováni občané, město a 
stát. Není možné takovéto jednání schovávat za zákony. Je nutné si uvědomit, že SÚ je odborná instituce, 
která pomáhá realizovat projekty občanů a firem ve prospěch všech. Paní vedoucí stavebního úřadu na mě 
dělá dojem, že pro tuto funkci nemá požadované předpoklady. Umí jistě jiné věci, možná, že by se daleko líp 
uplatnila v nějakém výzkumném středisku, ale řídit stavební úřad je velice sporadické. Jako zastupitel jsem 
slyšel od mnoha firem i soukromníků stížnosti, jak je obtížné časově zvládat stavební povolení. Pružnost a 
flexibilita chybí a někdy i způsob, jak problém řešit. I projektanti, kteří projektují po celé republice, často krou-
tí hlavou. Proto navrhuji tajemníkovi a starostovi, aby tuto špatnou situaci řešili tak, aby obyvatelé a firmy 
nepociťovali špatné jednání a tím je odrazovali od uvažovaných projektů.  
p. Kopínec: Děkuji, já musím tady na toto reagovat, že my jsme samospráva a stavební úřad je státní správa 
s tím, že je nám vymezeno nějakým způsobem zasahovat do jednotlivých řízení. Samozřejmě předám slovo 
panu tajemníkovi, kdy on asi k tomu bude chtít něco říct.  
Ing. Adámek: Já jen k tomu ve zkratce, byť se to může zdát divné z pozice vedoucího úřadu, tak ani já, ani 
starosta nemůžeme zasahovat, popřípadě ovlivňovat postup SÚ. Stavebník, pokud má pocit, že je postupo-
váno nějakým nestandardním způsobem, má možnost podat stížnost na postup stavebního úřadu a stížnost 
může podat přímo na krajský úřad, nebo prostřednictvím SÚ ve Vrbně pak bude postoupena na KÚ a bude 
Vám zodpovězeno, zda bylo postupováno špatně nebo ne. Co se týká vzdělání paní Veselé, ta splňuje vzdě-
lání a z posledních případů, co byly podány stížnosti na postup stavebního úřadu, ani jeden na KÚ nebyl 
úspěšný.  
Ing. Gross: Já neříkám, že SÚ špatně funguje, co se týče zákonů, ale funguje špatně v realizování těch pro-
jektů. Já to řeknu asi tak, když jsem žádal, abych mohl otevřít zkušební provoz, tak mi bylo řečeno, nevím 
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proč, že údajně to zákon nezná, 2x mi to bylo řečeno. A zajímavé je, že aniž by se šel někdo podívat ze SÚ, 
jak ta restaurace a kuchyň vypadá tzn. všechno nové, všechno bylo projektováno odborníky, tak mi paní 
Veselá řekla, že to zákon nezná. Toto nedovedu pochopit. V konečném výsledku tímto dosáhla toho, že 
vlastně já jsem o několik měsíců později platil DPH. Proč? Proč se takové ztráty dělají státu? 
p. Kopínec: Já bych požádal o krátkou odpověď, protože toto je asi problém trošku většího rozsahu. 
Ing. Veselá: Ano, já bych na to chtěla zareagovat. Jedná se tedy o konkrétní případ pana zastupitele Gros-
se. Já bych se chtěla jenom zeptat pana Grosse, protože jsem nebyla tou oprávněnou úřední osobou, která 
nakonec tento záměr, nebo respektive stavbu vyřizovala, ale chci se zeptat, jaké řízení, nebo já to vím, ale 
mohl byste nám říct, jaké řízení bylo vedeno u SÚ? 
Ing. Gross: Znovu to říkám, ten přístup Vás, je absolutně neflexibilní, nepružný. Je to sice můj názor, ale 
nesouvisí to se žádným zákonem, to souvisí, jak se pracuje. A vy pracujete tak, že tady to předlož a my uvi-
díme. Já to řeknu ještě jinak, je několik lidí a několik firem, kteří si u mě stěžovali, jak funguje SÚ, a to jako 
zastupitel cítím povinnost, že tuto otázku můžu otevřít. Konzultoval jsem to nejen já s právníkem a samozře-
jmě řekli, že Vás nemohou odvolat z té funkce, ale můžou Vás dát do referentské funkce. To není z mé hla-
vy, ale to jsem slyšel z jiných organizací, kteří říkají, že to není možné, že s tím musejí něco udělat. A znovu 
říkám, já si nestěžuju na zákony, já si stěžuju na způsob Vaší práce. Ti lidi, kteří tady chtějí investovat a 
chtějí něčeho dosáhnout, nejsou zvědaví na to, aby se projekty schvalovaly několik roků, a přitom to jsou 
všechno projekty, které se v České republice a nejen tady, schvalovaly stovky tisíc. 
Ing. Veselá: Tak, já bych na to zareagovala. Já na tomto místě musím říct, že práci moji i mých kolegů, po-
važuji za velice profesionální. Pracujeme v souladu se zákony, pracujeme v souladu s metodickými pokyny 
z KÚ, jsme neustále školeni a pracujeme tak, jak se má. Ta žádost, kterou jste podal, byla žádost o dodateč-
né povolení, která vyžadovala určité kroky k tomu, aby byl povolen ten provoz té kuchyně. Co se týče zku-
šebního provozu, vysvětlila jsem Vám, že podle zákona je možné provádět zkušební provoz až tehdy, pokud 
je stavba dokončena a v té chvíli ta stavba dokončená nebyla. Proto jsme nemohli přistoupit na způsob ře-
šení problému formou zkušebního provozu. Kdyby se to řešilo tímto způsobem, bylo by to špatně. A k tomu 
ještě chci říct a uzavřít to, jestli máte nějaké pochybnosti tak se můžete obrátit na KÚ se svou stížností. A 
opravdu považuji za neférové, musím tady říct za neférové, když se odkazujete na nějakých mnoho lidí, 
nějakých mnoho stavebníků. Každý má tu možnost přijít na SÚ, každý má možnost si stěžovat na KÚ a ne-
umím na toto odpovídat, pokud se jedná o nějaké stavebníky, o nějaká řízení. Potřebuju vědět konkrétní 
případ, co se stal, pak se o tom můžeme konkrétně bavit. Jinak nejsem schopna se bránit.  
Ing. Gross: My se nemůžeme konkrétně bavit, protože Vy neustále uhýbáte. To, co jste řekla, je opět abso-
lutní nesmysl. Když jsem žádal o zkušební provoz, na který jste mi odpověděla, že to zákon nezná, tak to 
bylo připravené na zkušební provoz. Takže proč tady říkáte, že to nebylo připravené. Vždyť vy jste se ani 
nešla podívat, vy jste byla tak pohodlná, že jste se nešla ani podívat, v jakém stavu to je. Akorát jste řekla, 
zákon to nezná.  
Ing. Veselá: Jednalo se o nepovolenou stavbu a nutnou částí je kontrolní prohlídka na stavbě a oprávněná 
úřední osoba paní Nováčková tu kontrolní prohlídku provedla minimálně 2x. Následně potřetí u kolaudace.  
Ing. Gross: To bylo v pořádku, ale já znovu říkám, a to je velice podstatná věc, Vašim jednáním, že jste ne-
povolila zkušební provoz, jste stát připravila o daně, doufám, že jste s tím spokojená, Vaše ego je důležitější, 
než daně pro stát.  
p. Kopínec: Já už asi ukončím tuto diskuzi, tady to úplně nevyřešíme. Samozřejmě tě Peťo požádám, jestli to 
tak cítíš, tak můžeš podat formální stížnost v rámci kraje.  
 
p. Súkup: Já bych se chtěl vyjádřit k další záležitosti, která by neměla zajímat jenom mě, ale je to záležitost 
stavu stromoví, které je podél cesty, zejména stav naprosto katastrofální je kolem cyklostezky. Bohužel před 
výstavbou cyklostezky jsem hovořil o tom, že je tam třeba ty přerostlé, nemocné, suché stromy odstranit. 
Nestalo se tak, dneska je tam cyklostezka, je to ještě více otevřené. Těsně za koncem cyklostezky je jeden 
strom přes cestu, další o 40 m dál po levé straně. Ty stromy tam stojí s těma suchýma větvema, nebo celý-
ma kmenama. Právě jsem si načetl materiál, který i město dostalo na vědomí, protože v katastru města se 
teď dělají úpravy, co se týká těžby těchto stromů. Ale podle mě nezahrnují nejdůležitější část, a to je část 
z Vrbna po skálu, a to je v katastru města Vrbna. Bylo by potřeba, vzhledem k tomu, že jste zastupitelé, za-
stupujete ty občany, tak by bylo třeba přidat rozhodnutí v tom smyslu, aby majitel si udělal řádnou prověrku i 
těch stromů, které i teď nejsou v tom povolení a všechno, co hrozí tím pádem, aby bylo odstraněno. Jinak 
budeme čekat, až to spadne na auto, autobus, až budou mrtví. Víte, že v minulém roce se velmi těžilo, pro-
tože tam došlo k těžkému úrazu. Víte, že nejdříve ty lesy otevřel kůrovec, ale teď je to ještě více obnažené a 
já si neumím představit, jak by to vypadalo, kdyby ty stromy byly olistěné a přišly ty větry, které tu byly před 
měsícem. To by se ti hasiči nezastavili a mrtvých by bylo asi požehnaně. Vidím to tak, že město, nebo za-
stupitelé, kteří zastupují občany města Vrbna, že podají podnět k tomu, aby se tato věc vyřešila.  
p. Kopínec: Měli jsme sáhodlouhou diskuzi s panem Súkupem. My můžeme udělat jen to, že podáme pod-
nět. My nemůžeme přijmout nějaké usnesení nebo něco takového, že bychom jim to přikázali. My je může-
me vyzvat z důvodu bezpečnosti, to je asi jediné, co můžeme dneska udělat. Je tam vyznačeno nějakých 
174 stromů, skončila tato etapa někde u skály. Bylo nám naznačeno, že se bude dál pokračovat, ale ten 
rozpočet je také daný. Ono to není úplně jednoduché, samozřejmě není to jediná cesta, kterou má správa na 
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starosti. Je to tak, jako s opravama cest, byť je ta cesta přes Mnichov v havarijním stavu, kterou se snažíme 
připomínkovat, ale není to jednoduché. Je to Bruntálské SSMSK, vlastníkem je kraj. Už jsme to připomínko-
vali při projednávání stavby cyklostezky, ale životní prostředí mělo v té době jiný názor.  
p. Břenek: Mám jednu připomínku k městským stránkám, když to otevřu, tak mě hned zebe, protože ta fotka, 
která tam je, je pochmurná a smutná. Proč jsou pod tím hned fotografie z různých akcí? Hledal jsem, kde je 
program zastupitelstva, tak musíte kolečkem točit až nakonec, to je důležitější zpráva, než nějaké fotografie, 
které tam jsou. Už spousta lidí mi říkala, že to, co bylo předtím, bylo lepší a přehlednější.  
p. Kopínec: Je to zimní fotka, ono se to tam promění v jinou fotku. Tady přesně platí, 1000 lidí, 1000 chutí. 
Snažili jsme se čerpat i z jiných stránek. Každý hledá něco jiného, je těžké vytvořit stránky, aby se líbily 
všem. Vy hledáte třeba zastupitelstvo, někdo zase hledá třeba aktuality atd. Možná je to trochu i o zvyku, tak 
zkuste mít trpělivost.  
Ing. Müllerová: Já se vrátím ještě k těm zastávkám a musím říct, že se přidávám k děvčatům, protože nej-
sem úplně ztotožněná s tím, co bylo navrženo. Chtěla bych se proto zeptat, jestli v tomto se to konzultovalo 
s paní Barvíkovou, která dělala návrh toho města a potom do budoucna bych chtěla vědět, jak budeme to 
Vrbno vnímat. Jestli to budeme vnímat, jako město průmyslové nebo podhorské. Naše organizace se zabývá 
cestovním ruchem, tak pro nás je z hlediska toho turisty asi důležitější to podhorské. Přesto se chci zeptat, 
jak se to bude vyvíjet do budoucna.  
p. Kopínec: Je zase tisíc lidí a tisíc názorů. Nám se jednalo hlavně o tu údržbu a následné finance. Víme 
všichni, že dřevostavbu není udržovat vůbec lehké. Proto jsme si řekli, že ten ráz, který je nastaven od toho 
spodu, že bychom drželi tím centrem města s tím, že ty okrajové části bychom přizpůsobili těm místním 
podmínkám, třeba vzadu na točně. Když si vezmeš, tak ono to není úplně sjednocené. Víš sama, že i za Vás 
to šlo jiným směrem, je tam kov se dřevem.  
Ing. Müllerová: Ano, ale to se navazovalo na pana Zajíčka, který nám navrhoval to náměstí, a vycházelo se 
z toho. Takže proto se ptám, jestli se to třeba konzultovalo s paní Barvíkovou.  
p. Kopínec: Částečně je to sklo a kov, je to částečně v tom ražení. Ty jednání v rámci nového náměstí probí-
hají. My čekáme ještě, jakým způsobem se k tomu postavíme, protože tam není vůbec jednoduché, kam se 
to bude ubírat, protože tam došlo k dělení majetku EA. Snažíme se o to, abychom začali tu malou etapu, tzn. 
od kruháče po poštu. To, co bylo původně v té studii navrženo paní Barvíkovou, nějakým způsobem lícuje 
s tou zastávkou. Nebavili jsme se ještě vyloženě o materiálech. Ty zastávky musíme nějakým způsobem 
řešit, protože ten stav je neudržitelný. Každý rok se to několikrát opravuje. Pravda je, že v tom návrhu jsou ty 
ceny těch zastávek ještě za velice slušné ceny, uvidíme, jak dopadlo dneska výběrové řízení, doufám, že to 
bude částečně kopírovat ceny minulého roku. Teď se to snažíme vzít komplexně. Furt s tím průmyslem ně-
jak koketujeme, protože historicky jsme vždycky byli více průmyslové město, než turistické. Ten průmysl je 
v současné době pro naše město velice důležitý, protože zatím nejsme schopni z toho turistického ruchu 
přežít.  
 
Pí Soudková: Já bych se jen chtěla zeptat, jak pokračujeme s tou změnou ÚP? 
Ing. Pešatová: Paní Ing. Schwarzová už má všechny podněty a rozeslala vyjádření k žádostem, už nám 
přišla kopie, že to jede.  
Pí Janků: Já bych jen ještě řekla k těm zastávkám to, co říká Pavla, a připojila bych se k paní Soudkové, že 
by se mělo nad tím opravdu zamyslet, protože je to na dlouho. Chtěla jsem se zeptat, to auto, co stojí naproti 
lékárny to je vrak nebo tam někdo dlouhodobě parkuje.  
p. Kopínec: Je to zřejmě auto někoho z toho vedlejšího domu, viděl jsem kolem toho někoho. Je tam ale 
normálně SPZ, takže to nevykazuje zatím známky autovraku.  
Bc. Kopča: To auto je dcery majitelky té vily. Takže to tam má teď chvilku asi, než to opraví.  
 
p. Súkup: Nemusíme hledat nějaké zaparkované auta daleko. Projeďte si Palackou ulici, "Té" křižovatka, kde 
mají být dva jízdní pruhy, což dohromady dělá 6 metrů, jestli se nepletu. Půl roku nám tam stojí Kia stříbrná, 
nikdo s tím nic nedělá, nedělá s tím nic policie. Jako to, že dostanu odpověď ve smyslu, že oni to zmapují. 
Řeší se to úplně jinak, zavolá se odtahová služba, a to auto se odtud odveze, a to auto je tam 4 měsíce.  
p. Kopínec: V tomhle nemáš pravdu, nevěřil bys, jak složitá je legislativa třeba odstranění vraku, co tomu 
předchází. Toto je jednoznačně věc policie, toto musí řešit policie, pokud je to auto na značkách.  
p. Břenek: Ještě k těm zastávkám, mě by teda zajímalo, co na to správa CHKO, když tam postavíme ty la-
minátové budky.  
p. Kopínec: To není CHKO, Jesenická není CHKO. 
Pí Soudková: To je v centru města, a to není CHKO.  
p. Břenek: CHKO není Dřevokombinát a Penny, ale lékárna, ti už jsou CHKO, ta hranice prochází středem 
ulice Jesenická. Třeba zastávka u Garni hotelu, ta je v CHKO. 
p. Kopínec: Tam bude nový záliv, měl se budovat a nebudoval se jen kvůli tomu, že ta plocha tam byla 
v udržitelnosti projektu. Tam se teď momentálně tvoří projekt, který prochází veškerými povolovacími proce-
sy, takže se tam k tomu veškeré dotčené úřady vyjadřují.  
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34. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0648/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 17. jednání ve 18:00 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC  
 starosta města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana Soudková René Darmovzal 
 ověřovatel        ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 04.04.2022 a podepsán ……………………………………………. 
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