
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

ZÁPIS

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM,
KTERÉ SE KONALO DNE 16. 12. 2015 OD 16:00 HODIN

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT

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

Starosta města Ing. Petr Gross zahájil zasedání a předal řízení 10. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem místostarostce Květě Kubíčkové. Ta přivítala všechny přítomné 
zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. Popřála všem krásný adventní čas, krásné 
Vánoce a hlavně zdraví v nastávajícím roce 2016.

Přítomni: všichni

Později přijde:       -               

Omluveni:        -

Návrhová komise: J. Soudková, M. Doležel

Ověřovatelé zápisu: K. Michalus a N. Trzaskaliková
                                                                                                 
Sčitatel: B. Krahulcová

Zapisovatelka: Mgr. Alena Kiedroňová

Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti
2. Zpráva o činnosti Rady města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Nabídka na koupi nemovitosti - domu na ulici Žižkova č.p. 134
5. Koupě nemovitosti - pozemku
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1528
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 2/1
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 985
9. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 104/1
10. Prodej nemovitosti - pozemku 219/2
11. Prodej nemovitosti - pozemku 923
12. Prodej nemovitosti - pozemku 1129/1
13. Prodej nemovitostí - pozemků 1133 a 1134
14. Prodej nemovitosti - bytová jednotka 432/2
15. Prodej nemovitosti - bytová jednotka č. 492/29
16. Prodej nemovitosti - dům na Zahradní 278
17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
18. Žádost o změnu podmínky prodeje
19. Neoprávněný převod historického církevního majetku
20. Kompostárna, plošina pro JSDH
21. Převod VaK
22. Zápis z jednání finančního výboru
23. Návrh rozpočtu na rok 2016
24. Návrh OZV 5/2015 na komunální odpady
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25. Návrh OZV 6/2015 o místních poplatcích
26. Poskytnutí dotací pro sportovní kluby a schválení uzavření veřejnosprávních smluv
27. Dopis společnosti DP&CZQ s.r.o.
28. Vyhlášení dotačních programů na rok 2016
29. Změna zápisu v rejstříku škol - ZŠ Vrbno pod Pradědem
30. Volba člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem
31. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2016
32. Různé, diskuse
33. Zápis z jednání Majetkového výboru
34. Návrh na prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy
35. Rozpočtové opatření 5/2015

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti
   
Ing. Kudelová: ověřili jsme zápis, neshledali jsme žádné nedostatky
Hlasování o schválení zápisu 9. ZM:   21 – 0 – 0 
pí Kubíčková: k programu byly doplněny tři body, dostali jste je elektronicky – zápis jednání 
majetkového výboru, prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy a rozpočtové opatření 
5/2015
Hlasování pro toto doplnění do programu: 21 – 0 – 0 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
zápis z minulého jednání ZM dne 29.10.2015

2. schvaluje
program jednání zastupitelstva s doplněním

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 113/10/2015
Předložil: Květa Kubíčková

2. Zpráva o činnosti Rady města 
   -   bez připomínek –

Předkládá Ing. Pavla Müllerová, místostarostka:

V období od 23.9. do 2.12. proběhlo 5 zasedání rady města

 Projednala návrh "Smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba" pro období                        
11 - 12/2015 mezi objednatelem Městem Vrbno pod Pradědem a zhotovitelem 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. a rozhodla o uzavření "Smlouvy na realizaci               
těchto služeb 

 Projednala a souhlasila se zadáním VZMR na akci: "Dokončení objektu Smuteční             
síně" po částech a postupem uvedeným v Důvodové zprávě zpracované Jiřím                
Skácelem

Souhlasila

- s udělením licencí autodopravci, společnosti ARRIVA MORAVA a.s., k provozování 
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy s účinností od 13. 12. 2015
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- s přijetím peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč pro Městskou knihovnu Vrbno pod 
Pradědem účelově určeného na nákup knih.

- s přijetím finančního daru Domovu pro seniory Vrbno na projekt Otevřené dveře -
pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení. 

- s přijetím darů od sponzorů v celkové výši 19.100 Kč pro Domov pro seniory Vrbno na 
zajištění akce "Den seniorů"

- přijetí peněžitých darů, účelově určených pro SKaV Vrbno na akci "Akustické Vánoce 
ve Vrbně", ve výši 10.000 Kč

- s přijetím daru od Nadace ČEZ pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262, ve výši 
65.000 Kč na nákup kompenzačních pomůcek, bubínků na muzikoterapii, sportovních 
pomůcek, barevných papírů, tužek, per, štětců apod.

- se zřízením 2 trvalých parkovacích míst podle platné OZV o poplatcích
- s převodem práv a povinností k bytu č. 16 na ulici Palackého 604 ve Vrbně pod 

Pradědem
- s konáním výstavy v prostorách Valdštejnského paláce v Praze za účelem prezentace 

města Vrbna pod Pradědem
- s umístěním přípojky splaškové kanalizace a napojením přípojky do městské 

kanalizace
- s rozšířením běžeckého areálu o přírodní posilovnu a pevné kontroly pro výuku 

orientace v přírodě
- s umístěním nosiče pro prodejnu Albert na sloupu veřejného osvětlení na ulici 

Jesenická
- s instalací vánočního osvětlení dle předložené nabídky TECHNICKÝCH SLUŽEB 

VRBNO s.r.o.
- s výstavbou dvou trafostanic umístěných v budově technického zázemí areálu na 

pozemcích bývalého Vrsanu, žadatel Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
- se spoluúčastí na realizaci příruček "První pomoc není věda" s možností vložení 

prezentace města.
- se zkrácením pracovní doby na MěÚ Vrbno pod Pradědem ve dnech 23. 12. 2015 

a 31. 12. 2015, a to do 11:30 hod
- s použitím fondu reprodukce ZŠ Vrbno v celkové výši 200.000 Kč na posílení zdrojů 

na opravy a údržbu

Nesouhlasila
- se spolufinancováním výměny kotlů ve Vrbně pod Pradědem v rámci rozpočtu města 

na rok 2016.

Schválila 
kácení dřevin v k.ú. Vrbno, Železná i Mnichov

Schválila

- přijetí daru ve výši 50.000 Kč k využití na ochranu životního prostředí, především pro 
rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu

- příspěvky na rekonstrukce bytů
- pronájem pozemku za účelem zahrady, stavby zahradního domku, oplocení,
- pořadník na byty odsouhlasený bytovou komisí 30. 9. 2015
- ceník reklamních a informačních poutačů platný od 1. 1. 2016

paušální částka za měsíc 400 Kč do 0,5 m2

paušální částka za měsíc 800 Kč do 1 m2

za každý započatý další m2 - 800 Kč
- 50 Kč/den za každý krátkodobý poutač (max. 14 kalendářních dní /cirkus, výprodeje atd./)
- podání žádosti o dotaci z MSK na zpracování projektové dokumentace na zateplení 

bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515
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- návrh likvidačních komisí příspěvkových organizací -  DOMOV PRO SENIORY Vrbno, ZŠ 
Vrbno a Středisko kultury a vzdělávání na vyřazení a způsob likvidace poškozeného nebo 
jinak nepotřebného majetku, 

- rozpočtové opatření 5/2015 dle přílohy
- zásady hlášení městského rozhlasu ve Vrbně pod Pradědem
- provozní řád tělocvičny, znění smlouvy o pronájmu tělocvičny a ceník pronájmu zařízení
- termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2016 a 

termín předložení návrhů na vyřazení majetku příspěvkových organizací

Rozhodla

- o zrušení výběrového řízení na akci „Zateplení městského úřadu ve Vrbně pod 
Pradědem“, v důsledku odmítnutí podepsání smlouvy o dílo vítězným uchazečem firmou 
Bobistav Praha a rozhodla o podání nové žádosti o dotaci ze SFŽP, rozhodla o uzavření 
smlouvy s fy Axiom engineering s.r.o Pardubice

- o  přidělení VZMR na akci „Chodník Zlatohorská“ uchazeči, který podal ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku a to firmě Naděžda Klíčová. Projednala návrh dodatku č. 1               
SoD č. 7/2015 na akci "Chodník podél silnice II/445 Vrbno - Mnichov" a rozhodla o   
jeho uzavření

- na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky v rámci akce rekonstrukce 
teplovodu I. etapa společnosti VLIVA Krnov s.r.o.,

- o přidělení VZMR na akci oprava části komunikace Žižkova dodavateli KARETA s.r.o., 
Krnovská 51, Bruntál (655 006,70 Kč)

- o přidělení VZMR na akci Oprava VO na ul. Zlatohorská dodavateli ELPAS Vrbno s.r.o., 
Mnichov 296, Vrbno pod Pradědem (339.683,62 Kč bez DPH)

- o uzavření Darovací smlouvy na mobilní zástěnu za účelem dovybavení jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů města Vrbna pod Pradědem s Moravskoslezským krajem

- o přijetí účelové neinvestiční dotace od Krajského úřadu MSK ve výši 41.100 Kč na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH

- o vyhlášení záměrů na pronájem pozemků za účelem zahrad, stavby zahradního 
domku, chovu včel a schválila pronájmy těchto pozemků

- o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor: 
1)objekt bývalých jeslí na ulici Jesenická za účelem provozování aktivit pro rodiny s dětmi
nájemné 1000,- Kč/měsíc (opravy na vlastní náklady)
2) nebytové prostory budovy bývalého gymnázia 

nájemné za místnosti v jednom podlaží 30 Kč/m2/měsíc nebo za celé patro 5 000 Kč/měsíc
3)  objekt bývalé mateřské školy na ulici Žižkova
kuchyň + jídelna - nájemné 5 000 Kč/měsíc
zbytek objektu - nájemné 5 000 Kč/měsíc
- celý objekt - nájemné 10 000 Kč/měsíc

Rozhodla
- o vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací
- že Vrbenské slavnosti budou třídenní za podmínky, že nebude překročena částka 400 

000 korun z rozpočtu města. Případná zbývající část nákladů bude pokryta 
z   dotačního titulu

- věnovat se dalšímu rozvoji Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska
- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí a věcí movitých 

mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a Kongregací Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského

Zrušila
- Pravidla pro poskytování příspěvku na vnitřní zařizovací předměty v bytech v majetku 

města Vrbna ze dne 31.08.2001, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.02.2006 

Vzala na vědomí
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- informaci o hospodaření města za období 1-10/2015
- návrh rozpočtu na rok 2016 k připomínkování
- optimalizační studii pro efektivnější využití stávajících kotelen ve městě Vrbno pod 

Pradědem, vzala na vědomí stanovisko RPA Brno k návrhu této studie a uložila   
prověřit u dalších subjektů možnosti zpracování aktuální optimalizační studie

- vzhled nových infotabulí, jež budou navádět návštěvníky města k daným turistickým 
cílům

- zprávu o provozu BIKEPARKU VRBNO za rok 2015
- informaci o možnosti rekonstrukce a využití bývalého klubu LNH, nyní ve vlastnictví 

společnosti Jelínek Trading

Byla seznámena
- s žádostí o zafinancování výroby informačních tabulí pro Římskokatolickou farnost Vrbno 

pod Pradědem a jejich osazením na vjezdech do Vrbna pod Pradědem
- se zápisem z jednání DR společnosti Teplo Vrbno s.r.o. ze dne 2. 10. 2015
- se zápisy výborů a komisí
- s výsledky průzkumu na prodej bytů
- s vyhlášením výběrového řízení na vedoucího odboru výstavby a životního prostředí

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 114/10/2015
Předložil: Květa Kubíčková

Předkládá Ing. Adámek:
3. Kontrola plnění usnesení

p. Súkup: obdržel jsem dopis, je tak, jako pro občana – pro základní informace, ptal jsem se 
ale na stav pitné vody, výtěžnosti Vysoké hory, jak udržet stav, aniž by se připouštěla voda 
z pramenů; když byla povodeň, voda se tlačila zemí; jsou pramínky, jde o povrchovou vodu, 
měli bychom asi sledovat, jaká je průtočnost tohoto nejkvalitnějšího zdroje, a třeba několik let 
pozpátku, to tam není; všechny by mělo zaujmout, že se chystá zasněžování sjezdovky, 
nevím, jestli víte, že na Vysokou horu rozšířením areálu Kareta má schváleno, že potoční 
vodu bude stříkat na sjezdovku, před tím je třeba varovat a takovou vodu na vrch ani 
nedostat; nevím, jestli má ještě cenu rozšiřovat areál lyžování, když je třeba chránit Vysokou 
horu; jak jsme s vodou, vystačíme si s ní? Dostal jsem informaci, že stejně kvalitní je i 
gravitační voda; to neobstojí; druhá část mého dotazu a odpovědi – situace kolem zdraví 
stromů, předevčírem znovu foukalo a někdo se zamyslel, že je s tím třeba něco dělat; psali 
jste mi, že přijde dendrolog se podívat na kaštan u kašny, ten tam pořád stojí; jinde na 
webových stránkách lze zjistit stav zdraví stromů; nemělo by se stát, že se postaví rychlá 
záchranná služba vedle stromu, který stejně spadl; čekal jsem jinou odpověď, než že se 
chystá revitalizace; město by mělo mít monitoring stromů, žádám, aby na příštím ZM bylo 
toto bodem, aby se i lidé dozvěděli, jak jsme na tom s vodou a jaký je stav stromů
Ing. Gross: děkuji za tuto připomínku, ale toto vše se připravuje, až bude, dá se ve známost, 
nevím, co by se v této fázi k tomu dalo říci, městský úřad už na tom pracuje
pí Kubíčková: na příštím ZM bude zařazeno

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení:
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101/8/2015-2 - provést rozpis rozpočtového opatření 4/2015
Zodp.: Rada města splněno

101/8/2015-3 - rozeslat rozpis rozpočtového opatření po jeho schválení radou města 
zastupitelům na vědomí
Zodp.: Rada města splněno

106/8/2015-2 - odpovědět panu K. Súkupovi na jím vznesené dotazy, jaký je stav poškozené 
vzrostlé lípy na nám. Sv. Michala a jak je vydatný zdroj vody pro město pod Vysokou horou, 
současně informovat zastupitele a veřejnost na příštím jednání zastupitelstva města
Zodp.: Rada města splněno

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 115/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová, Ing. Iveta Pešatová, Ing. 

Miroslav Adámek

Předkládá Ing. Pešatová:
4. Nabídka na koupi nemovitosti - domu na ulici Žižkova č.p. 134
   -   bez připomínek –
Ing. Pešatová: nabídku podal A*** G*** z Havířova na 5 mil Kč, RM ani odbor koupi 
nedoporučuje

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:
1. bere na vědomí
nabídku k odkoupení ubytovacího zařízení na ul. Žižkova č.p. 134 na pozemku parc. č. 1495 
o výměře 1750 m, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území  v k.ú. Vrbno pod Pradědem
2. nesouhlasí
s odkoupením ubytovacího zařízení na ul. Žižkova č.p. 134 na pozemku parc. č. 1495 o 
výměře 1750 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území  v k.ú. Vrbno pod Pradědem za nabídkovou cenu 5.000.000 Kč + DPH v 
zákonem stanovené výši
nabídku podal: A*** G***, ****, 736 01 Havířov - Město

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 116/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

16:23 hod – ze sálu odchází p. Michalus, přítomno 20 členů ZM

5. Koupě nemovitosti - pozemku
   -   bez připomínek –
Ing. Pešatová: tržní hodnota pozemku u moštárny je dražší, komise navrhuje spojit nabídku 
Odetce s části parcely, k tomu se vyjádřil p. Suk, který uvedl, že tento návrh přednese na 
představenstvu a posoudí v bance, je spojeno se souhlasem banky

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:
1. rozhodlo
o koupi pozemku parc. č. 1478 - o výměře 69 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob využití zbořeniště, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za cenu 1 Kč za m2

hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 117/10/2015
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

16:25 hod – do sálu se vrací p. Michalus, přítomno 21 členů ZM

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1528

Ing. Pešatová: komise výstavby vyhlášení záměru nedoporučuje  
p. Pechal: chtěl bych se dozvědět, kde je problém
Ing. Kudelová: rozumím, že tomu občané nemusí rozumět, v komisi výstavby jsme 
nedoporučili, protože pozemek je v přímé blízkosti smuteční síně, výhledově by tam mohla 
vzniknout jakákoli jiná stavba, která by v ÚP mohla být schválena, také jsme doporučili, aby 
se vyňalo z území pro městskou zástavbu, aby tam jednou nestál dům s hospodářskými 
budovami, smuteční síň bude žádat určitý „vzdušný“ prostor kolem 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:
1. rozhodlo
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku:
část pozemku parc. č. 1528 o výměře cca 885 m2, zapsaný na LV554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond (původní výměra je o velikosti 1825 m2)

hlasování 0 – 20 – 1 (p. Dudík)
hlasování nevyhlásit záměr: 20 – 0 – 1 (p. Dudík) 

usn. 118/10/2015

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 2/1
   -   bez připomínek –
pí Soudková ohlašuje střet zájmu

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku:
část pozemku parc. č. 2/1 o výměře cca 64 m2, zapsaný na LV554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha (původní 
výměra pozemku je o velikosti 25359 m2)

hlasování 0 – 20 – 0, nehlasuje pí Soudková
hlasování nevyhlásit záměr: 20 – 0 – 0 

usn. 119/10/2015

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 985
   
Ing. Pešatová: podle posudku vychází na 127 Kč/m2

pí Kubíčková: je žádost o snížení na 1 Kč, týká se tří domů na ul. Husově a slouží jen 
obyvatelům těchto domů, obyvatelé se před časem obrátili na město, že by chtěli vyspravit 
celou silnici, udělali jsme si rozpočet, vycházelo by asi na 300 tisíc korun, tyto pozemky by 
zůstaly v povinnosti města udržovat, je na nás, zda přistoupíme na cenu dle znaleckého 
pozemku, nebo žádosti vyhovíme 
p. Michalus: můžeme chápat důvody, ale musíme jednat jako zastupitelé, tedy s péčí 
řádného hospodáře, nezbývá nám asi nic jiného než schválit cenu obvyklou
pí Janků: chtějí opravit cestu, která bude stát 300 tisíc a město by rádo prodalo, aby si to 
lidé opravili sami? Pak bych byla pro to, aby se jim prodalo za korunu a peníze mohli 
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vynaložit na opravu silnice oni
p. Michalus: viděla jsi pořady, kde zastupitelé byli obviněni za prodej za 1 Kč?
Ing. Kudelová: není třeba se obávat, můžeme prodat za korunu, za podmínky, že oni 
opraví, uvažujme, že nebudeme opravovat třeba znovu za deset let, taky nemusíme 
odhrnovat sníh, pro město by to byl závazek, pokud zastupitelstvo se shodne a nevznikne 
atmosféra, že hledáme zákruty, tohle ustojíme
p. Michalus: myslím, že jsme odmítli žádost obdobného charakteru na Sadové u garáží, tím 
vzniká precedens, podobné případy bychom pak museli řešit také za korunu
Ing. Gross: jako správní hospodáři musíme všechno spočítat, jestli máme na opravy vydat 
milion, proděláme; jestli je koruna nebo 50 Kč pro nás cena výhodná, tak to tak udělejme, 
hospodařit musíš zodpovědně, souhlasím s Helenou (Kudelovou), jestliže ZM má důvod, ten 
důvod má základ, pak nic nehrozí
Ing. Kudelová: ještě připomínka, je důležité, aby byl správný ten kupující, aby bylo 
bezpodílové vlastnictví majitelů bytových jednotek nebo domů, jakékoli koupě, prodeje, 
kdyby nebyly součástí i s podíly, mohly by vzniknout problémy
p. Magdálková: co když prodáme za korunu a oni to neopraví?
p. Kopínec: tam žádná komunikace není, zajížděli tam auty, ale komunikace je Husova a 
tohle je k domu, proč by tam město muselo budovat komunikaci, celou dobu to bylo 
vysypáno kamením; je plac u domu a MK tam není
pí Kubíčková: je to ale veřejné prostranství a je otázka, jestli chceme prodat za korunu
Ing. Müllerová: dávám protinávrh za 60 Kč, tedy za polovinu
pí Janků: mají zájem o pozemek, nebo chtějí opravit?
Ing. Müllerová: když chtějí za korunu, musíme vyhlásit záměr znovu

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
1/1.
o zrušení části usnesení č. 64/5/2015 bod 1., 8. ze dne 24. 6. 2015, kdy byl vyhlášen záměr 
na prodej části pozemku parc. č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 1497 m2 za 
cenu dle platných Pravidel ve výši 200 Kč/m2

1/2.
o odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitého majetku - pozemků dle čl. 3, bodu 1a (cena 
dle Pravidel 200 Kč/m2), které se týká pouze projednávané části pozemku parc. č. 985 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem o výměře cca 1497 m2

2. stanovuje
pro část pozemku parc. č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 1497 nově cenu ve 
výši 60 Kč/m2

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

části pozemku parc. č. 985 - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1497  
m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, bez malé trojúhelníkové výseče

Hlasování o protinávrhu Ing. Müllerové:
PRO: dámy a pánové Mlynář, Darmovzal, Obrusník, Trzaskalik, Kopínec, Pleva, Müllerová, 
Kubíčková, Pechal, Bártek a Gross (tedy 11)
PROTI: dámy a pánové Chalupa, Michalus, Soudková, Kudelová, Janků, Dudík, Magdálková 
(tedy 7)
ZDRŽEL SE: pí Trzaskaliková, pánové Doležel a Kočička
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Hlasování o zrušení, odchýlení od pravidel, vyhlášení záměru na prodej:
PRO: dámy a pánové Mlynář, Darmovzal, Obrusník, Trzaskalik, Trzaskaliková, Doležel, 
Kopínec, Pleva, Müllerová, Gross, Kubíčková, Pechal, Bártek a Magdálková (tedy 14)
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: dámy a pánové Dudík, Chalupa, Janků, Kočička, Kudelová, Michalus,
Soudková (7)

usn. 120/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

9. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 104/1
   -   bez připomínek –
Ing. Pešatová: všichni doporučují

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

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

část pozemku parc. č. 104/1 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k.ú. 
Mnichov pod Praděděm, část o výměře 532 m2

za účelem: vytvoření funkčního celku s domem č.p. 130
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatel: N*** K***
za cenu 100 Kč za m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 121/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

10. Prodej nemovitosti - pozemku 219/2
   
Ing. Pešatová: všichni doporučují
p. Pechal: majetkový výbor doporučuje za cenu dle pravidel za 100 Kč
Ing. Pešatová: ale rozhodlo o tom ZM v září

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

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

pozemek parc. č. 219/2 - o výměře 252 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany 
zemědělský půdní fond v k.ú. Železná pod Pradědem
za účelem: vytvoření funkčního celku s domem č.p. 33
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatelé: V*** D*** a D*** D***
za cenu 80 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 122/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos
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11. Prodej nemovitosti - pozemku 923
   -   bez připomínek –
Ing. Pešatová: všichni souhlasí s výhradou, jak jsem uvedla prve (Odetka)

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:
část pozemku parc. č. 923 - o výměře 199 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond v k.ú. Vrbno pod Pradědem (původní 
výměra 7594 m2)
za účelem: vytvoření obslužného pásu okolo domu na pozemku 922
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatel: Odetka a.s.
za cenu 1 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

hlasování 20 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Kudelová) usn. 123/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

12. Prodej nemovitosti - pozemku 1129/1
   -   bez připomínek –
Ing. Obrusník ohlašuje střet zájmu

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

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

část pozemku parc. č. 1129/1 - o výměře 1012 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
(původní výměra 12355 m2)
za účelem: vytvoření funkčního celku s pozemkem žadatelů
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatelé: P*** O*** a H*** O***
za cenu 40 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se (Ing. Obrusník) usn. 124/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

13. Prodej nemovitostí - pozemků 1133 a 1134
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitostí - pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:
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a) pozemek parc. č. 1133 - druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský podní fond v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 140 m2

b) pozemek parc. 1134 - druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 504 m2

za účelem: vytvoření funkčního celku s domem č.p. 113
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatel: P*** Š***
za cenu 100 Kč za m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 125/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

14. Prodej nemovitosti - bytová jednotka 432/2
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
protokol komise pro otevírání obálek ve věci vyhlášeného záměru prodeje bytové jednotky č. 
432/2 (2+1) nacházející se na ulici Nové doby ve Vrbně pod Pradědem. Záměr prodeje byl 
zveřejněn v souladu s Pravidly pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Vrbna 
pod Pradědem.

2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti
bytová jednotka 432/2 včetně všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 432 na 
pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ulice Nové doby spolu se 
spoluvlastnickým podílem ve výši 494/7998 na společných částech domu č.p. 432 a na 
pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Vrbno pod Pradědem
žadatel: Ing. V*** O***, bytem ****, 702 00 Ostrava
za vysoutěženou cenu 215.000 Kč + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 126/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

15. Prodej nemovitosti - bytová jednotka č. 492/29
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí

protokol komise pro otevírání obálek ve věci vyhlášeného záměru prodeje bytové jednotky č. 
492/29 (3+1) nacházející se na ulici Husova, ve Vrbně pod Pradědem. Záměr prodeje byl 
zveřejněn v souladu s Pravidly pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Vrbna 
pod Pradědem.
2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti
bytová jednotka 492/29 včetně všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 492 na 
pozemku parc. č. 1386 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ulice Husova spolu se spoluvlastnickým 
podílem ve výši 6064/193875 na společných částech domu č.p. 492 a na pozemku parc. č. 
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1386 v k.ú. Vrbno pod Pradědem
žadatel: P*** H***, bytem ****, 793 26 Vrbno pod Pradědem
za vysoutěženou cenu 300.000 Kč + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 127/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

16. Prodej nemovitosti - dům na Zahradní 278
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
protokol komise pro otevírání obálek ve věci vyhlášeného záměru prodeje domu č.p. 278, 
který se nachází na ulici Zahradní ve Vrbně pod Pradědem. Záměr prodeje byl zveřejněn v 
souladu s Pravidly pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Vrbna pod 
Pradědem.
2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti
budovy č.p. 278 na pozemku parc. č. 1060/2 včetně všech součástí a příslušenství na ulici 
Zahradní spolu s pozemkem parc. č. 1060/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 m2 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem
žadatel: MUDr. H*** J***, bytem *****, 793 26 Vrbno pod Pradědem
za vysoutěženou cenu 870.000 Kč + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 128/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi společnosti 
GESENKE s.r.o., se sídlem Vrbno pod Pradědem, Mnichov 2, PSČ 793 26 (budoucí 
povinný) a Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
(budoucí oprávněný) týkající se pozemku ve vlastnictví povinného parc. č. 772/4 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, za účelem věcného břemene zřídit, provozovat a udržovat veřejný chodník s 
právem chůze.

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 129/10/2015
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

18. Žádost o změnu podmínky prodeje
   
Ing. Pešatová: město získalo dotaci, s podmínkami doložení kolaudačních rozhodnutí
Ing. Kudelová: podmínka byla u dotace, nestanovili jsme my, Expol Trade byl prvním 
kupujícím, těžko se jim to dnes prodává, i výstavba je ve fázi, že domků tam není mnoho, 
město od doby prodeje hospodařilo s penězi, které zaplatila společnost, smysl pro 
spravedlnost mi říká, že by bylo možná rozumné dohodnout nižší částku, město na tom mělo 
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výhody, kupující nemohl ovlivnit, že zájemci přišli později, než čekali; nebudu hlasovat pro
pí Janků: nemůžeme ještě jednat s ministerstvem?
Ing. Pešatová: jednali jsme několikrát, ale zaplatíme to my
Ing. Kudelová: navrhuji částku snížit na polovinu

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
žádost společnosti EXPOL TRADE, s.r.o. o prodloužení smluvního termínu doložení 
kolaudačního souhlasu, případně oznámení o užívání stavby u následujících pozemků: parc. 
č. 1464/6 o výměře 1183 m2, parc. č. 1464/7 o výměře 1431 m2, 1465/10 o výměře 721 m2, 
parc. č. 1465/11 o výměře 745 m2, 1465/12 o výměře 923 m2, parc. č. 1465/13 o výměře 918 
m2, parc. č. 1465/14 o výměře 734 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem.
2. trvá
na smluvním doložení kolaudačního souhlasu, případně oznámení o užívání stavby 
nejpozději do konce srpna 2017

hlasování o protinávrhu snížit na 40 tisíc: 
1 (Ing. Kudelová) – 20 – 0 
Hlasování o původním návrhu usnesení:
20 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Kudelová)

usn. 130/10/2015

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos

19. Neoprávněný převod historického církevního majetku

Ing. Pešatová: v příloze máte stanovisko právní kanceláře, píší, že město není povinnou 
osobu a nemá právo majetek církvi předat
pí Kubíčková: máme i stanovisko MSK, vypadá to na hromadnou žalobu
p. Koruna: prosím, abyste hovořili hlasitě; kdo bude žalovat?
pí Kubíčková: počkáme, až oni podají žalobu, v tuto chvíli město nemá důvod podávat 
žalobu

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
výzvu k vrácení majetku České provincii Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
2. rozhodlo
řešit navrácení majetku soudní cestou

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 131/10/2015
Předložil: Lenka Olehlová

20. Kompostárna, plošina pro JSDH
   
Ing. Pešatová: město má povinnost nakládat s biologickým odpadem, chceme s ostatními 
obcemi žádat o dotaci SFŽP; současná požární plošina je vysoká 20 m, její technický stav je 
nevyhovující a ani výškově nestačí
pí Kubíčková: kompostárnu musíme zřídit, využily by ji i okolní obce, město ji potřebuje; u 
plošiny pro naše hasiče došlo ke změně – MSK se jasně nevyjádřil, jestli bude v rámci výzev 
podporovat nákup takových zařízení, p. Chalupa vyjednával na kraji 
p. Chalupa: jedná se o HZS, který spolupracuje v rámci tohoto dotačního titulu, nyní dávají 
přednost jiným záležitostem, ale do budoucna jistě budou, pokud bude vypsán dotační 
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program, přihlásíme se, nyní ale není možno dotaci na plošinu získat
pí Kubíčková: navštívili jsme vzorovou kompostárnu u Kroměříže, bylo to nádherné místo

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
se zahájením přípravných prací na akci:
- kompostárna ve Vrbně pod Pradědem

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 132/10/2015
Předložil: Ing. Iveta Pešatová

21. Převod VaK
   
Ing. Pešatová: majetkový výbor nesouhlasí, nemáme důvodovou zprávu, proč by mělo být 
převedeno, komise výstavby nevidí relevantní důvod, naopak vložením by došlo ke snížení 
právní jistoty oproti dosavadnímu stavu
pí Soudková: stanovisko finančního výboru je takové – do doby, než obdržíme souhlasné 
stanovisko ze státního fondu, tak tento převod zastupitelstvu nedoporučuje
pí Kubíčková: pokud dnes ZM neodsouhlasí, pak se životní prostředí nevyjádří, takový je 
postup
Ing. Pešatová: je to tak, ještě musíme získat i povolení z MSK
pí Janků: v jedné chvíli jsme tomu dali zelenou a nyní nikdo nesouhlasí, ani majetkový 
výbor, ani finanční, asi se zdržím hlasování
Ing. Gross: nechápu, co je ohroženo, to rozkradou nějaké gangy, nebo co? Umí k tomu 
někdo něco říci? Obojí majetek patří městu a nyní se dá pod jednu městskou společnost, co 
je tedy ohroženo?
pí Soudková: ve FIN výboru jsme se shodli, že SFŽP poskytl dotaci na výstavbu kanalizace, 
abychom nemuseli třeba vracet dotaci na její stavbu ve výši 15 milionů korun
pí Kubíčková: tak to není, paní Soudková asi nemá dostatek informací, postupy jsou 
odsouhlaseny s fondem; objevují se řeči, že se vyvádějí peníze z města, žádné se 
nevyvádějí, pokud město 100% vlastní společnost, nejedná se o vyvádění majetku, to je vše;
p. Valenta: pokud jde o vyvádění majetku, to ani není možné, v zakladatelské listině 
společnosti je uvedeno, že o jakémkoli pohybu musí rozhodnout zastupitelstvo; pokud se 
jedná o prodeje, musí to schvalovat nejen RM, ale i ZM
Ing. Gross: může mi někdo vysvětlit, jak se vyvádí majetek?
Ing. Kudelová: nechci říkat, jak se vyvádí, nebudu ale hlasovat pro, důvod mám ten, že 
argumentace, zdůvodnění převodu bylo pro mě nedostačující v tom, že jsem žádný vážný 
argument pro převod nenašla; nejde o žádný katastrofický stav, že provoz VaK fungovat
nebude; ve srovnání kalkulace za 2014 a fiktivní kalkulace jsem zjistila, že nebylo dobře 
udělané, protože daň 700 tisíc byla na straně města jako náklad a u TS byla nula, přitom 
daně placené právnickými osobami se v plné výši dostávají do rozpočtu města; prve město 
provozovalo VaK a jakékoli rozhodování o ceně vody bylo jednoduše nastavitelné, řadu věcí 
dělali úředníci v části své pracovní náplně, která nebyla promítnuta do nákladů; třetí 
argument - TS se musí pro tu práci vybavit, to bude ovlivňovat náklady, jestliže lidem byla 
dána informace, že kalkulaci vody bude mít v rukou ZM, je to tak, ale jakékoli záležitosti 
předběžné kalkulace si hlídá s.r.o. a nejde v detailech do orgánů města; to byly důvody, 
říkala jsem, že to není katastrofa, ale ze svého pohledu a znalosti věci nebudu hlasovat pro
Ing. Gross: když je Vak samostatný a pod TS má také jiné náklady, vodovody a kanály se 
najednou změní?
pí Kubíčková: o VaKu jsme jednali dříve, mluvila o tom Ing. Kudelová, dostali jsme 
důvodovou zprávu aj., nyní bych diskusi uzavřela a dala hlasovat o návrhu

Hlasování: 15 – 2 (Ing. Kudelová, Mgr. Kočička) – 4 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
písemnou zprávu jednatele TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO, s.r.o. - odůvodnění 
nepeněžitého vkladu
2. rozhodlo
dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích a § 223 zákona o obchodních korporacích za 
město jakožto jediného společníka společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o., se 
sídlem Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 25386344, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17435, (dále jen 
„společnost“), o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem tvořeným 
částí závodu města Vrbno pod Pradědem označenou jako „Městské vodovody a kanalizace“, 
která je blíže specifikována v návrhu smlouvy o vkladu části závodu, jež tvoří přílohu tohoto 
usnesení. Na vklad vkladatele se započítává částka 91.744.000,- Kč (slovy: devadesát jedna 
milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých), určená na základě znaleckého posudku, 
jímž byl nepeněžitý vklad oceněn. Vkladová povinnost musí být převzata do konce roku 
2015. Vklad připadne na dosavadní 100% podíl vkladatele. Základní kapitál se tedy zvyšuje 
z dosavadních 3.824.000,- Kč o částku 91.744.000,- Kč na 95.568.000,- Kč.
3. rozhodlo
dle § 85 písm. e) zákona o obcích a § 224 zákona o obchodních korporacích o převzetí 
povinnosti vložit do společnosti nepeněžitý vklad specifikovaný výše za podmínek výše 
uvedených, přičemž vkladová povinnost bude splněna do konce roku 2015
4. rozhodlo
o uzavření smlouvy o vkladu části závodu mezi Městem Vrbno pod Pradědem a 
TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO, s.r.o.

hlasování 15 pro, 2 proti, 4 zdržel se usn. 133/10/2015
Předložil: Ing. Iveta Pešatová

22. Zápisy z jednání finančního výboru
   -   bez připomínek –

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bylo seznámeno
se zápisy z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2015 a 16.11.2015.
2. doporučuje
realizovat doporučení finančního výboru k návrhu rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na 
rok 2016.

hlasování 20  pro, 0 proti, 1  zdržel se (p. Michalus) usn. 134/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová

17:18 – odchází Ing. Gross, v sále je nyní 20 členů ZM

Předkládá Ing. Steinerová: 
23. Rozpočet na rok 2016
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: návrh rozpočtu byl projednán, nebyly připomínky ze strany zastupitelů ani 
občanů, návrh je zveřejněn na ÚD

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:
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1. schvaluje
rozpočet na rok 2016 v těchto závazných ukazatelích:

Příjmy:

Třída Obsah Příjmy
111 daně z příjmů fyzických osob13 420 000
112 daně z příjmů právnických osob 15 000 000
121 obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 25 000 000
13 daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 445 000
15 daně z majetku 3 000 000
2 Nedaňové příjmy 23 285 000
3 Kapitálové příjmy 800 000
4 Přijaté transfery 9 140 900
8 Financování – schodek rozpočtu 12 665 100
Příjmy celkem 105 756 000

Výdaje:

Odv. Par. Pol. Obsah Výdaje celkem
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1014 Ozdravování hosp.zvířat,….. 150 000
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost 255 000
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 100 000

22 Doprava
2212 Silnice 6 500 000
2221 Provoz veřejní silniční dopravy 656 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 200 000

31 Vzdělávání a školské služby
3111 Mateřské školy               30 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvek MŠ Jesenická 1 200 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvek MŠ Ve Svahu 1 200 000
3113 Základní školy55 000
3113 5331 Neinvestiční příspěvek ZŠ 5 000 000

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 130 000
3341 Rozhlas a televize 55 000
3392 5331 Neinvestiční příspěvek SKaV 3 900 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví…. 91 000

34 Tělovýchova a zájmová činnost      
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 607 000
3419 5229 Ostatní těl. činnost - dotace pro sportovce 2 000 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže272 000
3429 5229 Dotace pro spolky, organizace a jednotlivce500 000

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3612 Bytové hospodářství 23 105 000
3613 Nebytové hospodářství 1 128 000

363 Komunální služby a územní rozvoj
3631 Veřejné osvětlení 1 050 000
3632 Pohřebnictví 1 620 000
3635 Územní plánování 450 000
3636 Územní rozvoj50 000
3639 Komunální služby  a úz. rozvoj j.n. 500 000
3639 5229 Příspěvek Euroregion30 000
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3639 5329 Příspěvky DSO, MAS HJ 80 000
3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb …. 72 000

37 Ochrana životního prostředí
3722 Sběr a svoz kom.odpadu 4 503 000
3727 Prevence vzniku odpadů 2 300 000
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3 700 000

43 Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice 
zaměstnanosti

4349 Ost.soc. péče a pomoc skupinám obyv. 255 000
4349 5229 Příspěvky pro HELP-IN a jiné soc.org. 575 000
4357 5331 Neinvestiční příspěvek Domov pro seniory 2 500 000

5 Bezpečnost státu a právní ochrana
5212 Ochrana obyvatelstva 30 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 11 728 000

6 Všeobecná veřejná správa a služby
6112 Zastupitelstva obcí 2 406 000
6171 Činnost místní správy19 068 000
6171 5229 Příspěvek SMO 20 000

63 Finanční operace
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 500 000
6330 Převody vlastním fondům 330 000
6399 Ostatní fin.operace 4 000 000

8 Financování
8124 Uhrazené splátky dlouh.př.prostředků 855 000

Výdaje celkem 105 756 000

2. schvaluje
rozpočtový výhled Města Vrbno pod Pradědem na období 2016-2020 dle bodu 7. návrhu 
rozpočtu města na rok 2016.

3. schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v členění
Příjmy 330.000,- Kč
Výdaje 330.000,- Kč

4. bere na vědomí
návrh rozpočtu DSO Vrbensko.

5. zmocňuje
radu města k provedení rozpočtového opatření č. 6/2015 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to bez omezení.

hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nehlasuje Ing. Gross
(mimo sál)

usn. 135/10/2015

Předložil: Ing. Jitka Steinerová

24. Návrh OZV za komunální odpad na rok 2016
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: cena je stanovena ve stejné výši jako letos, mohli jste se podívat na 
položky

Vrací se Ing. Gross, v sále je opět přítomno 21 členů ZM
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. vydává
OZV 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 136/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová

25. Návrh OZV o místních poplatcích
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: navrhli jsme snížení poplatku a sjednocení poplatku jak při držení psa 
v bytu a RD

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. vydává
OZV 6/2015 o místních poplatcích dle předloženého návrhu.

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 137/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová

26. Poskytnutí dotací pro sportovní kluby a schválení uzavření veřejnosprávních 
smluv

   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: auditor je názoru, že smlouvy musí schvalovat zastupitelstvo, dostali jste a
žádám o odsouhlasení

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o poskytnutí dotací pro sportovní kluby dle příloh.

2. schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 138/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová

27. Dopis společnosti DP&CZQ s.r.o.
   -   bez připomínek –
Ing. Steinerová: nedávala jsem do příloh velký materiál této společnosti, která nás 
přesvědčuje, jak jsou kvízomaty prospěšné, je to silně účelový materiál, společnost se snaží 
zastrašit zastupitele, že se mohou soudit s městy
pí Kubíčková: jedná se o společnost, která kvízomaty provozuje

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
dopis společnosti DP&CZQ s.r.o.
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hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 139/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová

28. Vyhlášení dotačních programů na rok 2016
   
Ing. Steinerová: předložila jsem tři programy – sportovci, činnost spolků a na akce, měly by 
být vyhlášeny ihned po ZM, aby žadatelé mohli podávat žádosti; ještě doplním výši 
alokovaných prostředků, nevěděla jsem, jestli bude schválen rozpočet města; na činnost 100 
tisíc, na akce 400 tisíc a pro sportovce 2 mil korun; u dotací na sportovce – programy musí 
být zveřejněny 30 dnů před podáváním žádostí a musí viset na úřední desce nejméně 90 
dnů; u sportovců je navržena kratší doba, aby sportovci mohli s prostředky hospodařit, po 
dohodě s místostarostkou Müllerovou navrhuji do 30. 4. 2016, tím dodržíme lhůty; s těmi 
změnami bych vás tedy seznámila a žádám, abyste schválili vyhlášení programů
Ing Krätschmerová: kdy se budou moci peníze čerpat? Až po červnovém zastupitelstvu?
Ing. Steinerová: záleží, kdy si žádost podáte, může se stát, že bude schváleno už v březnu
Ing. Müllerová: necháme do konce dubna, jak má viset, ale vy si jako kluby můžete podat 
žádosti dříve, jsme schopni v březnu schvalovat
Ing. Steinerová: žádám, abyste si požádali na celý rok činnosti
pí Janků: nebylo mi úplně jasné u prvního programu, jaký je cíl programu, nekoresponduje 
s činností, to bych viděla, že už je náplní kultury apod.
Ing. Steinerová: budu se věnovat aktivitě a požádám o dotaci na činnost, město řekne, ano, 
na tu činnost ti přispějeme, nebo nepřispějeme; 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o vyhlášení programů na poskytování dotací z rozpočtu města dle předložených návrhů 
s doplněním termínů a alokovaných částek pro jednotlivé programy

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 140/10/2015
Předložil: Ing. Jitka Steinerová

Odchází Bc. Chalupa, v sále je nyní přítomno 20 členů ZM

Doplněný bod 35 – rozpočtové opatření 5/2015:
Ing. Steinerová: přesuny na jiné položky, jediná dotace 41 100 Kč z MSK na zajištění 
akceschopnosti SDH
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nehlasuje O. Chalupa (mimo sál)
Usnesení: ZM bere na vědomí
rozpočtové opatření 5/2015

29. Změna zápisu v rejstříku škol - ZŠ Vrbno pod Pradědem

pí Remešová: důvodem je změna názvu školy, musí být schváleno zastupitelstvem
Mgr. Bártek: je uvedení do souhlasu s rejstříkem škol

Vrací se O. Chalupa, přítomno nyní 21 členů ZM

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
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dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Vrbno pod Pradědem ze dne 18. 7. 2000
2. pověřuje
starostu města podpisem dodatku

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 141/10/2015
Předložil: Ivana Remešová

30. Volba člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem
   
p. Kopínec: člen Mgr. Fotopulos přešel na úřadu na jiné místo a vnímal jako střet zájmu, ctili 
jsme jeho rozhodnutí, volí se nový člen MV
pí Soudková: čekala bych nějakou informaci F. Fotopulose, že odstupuje, prosím o zaslání 
jeho vyjádření, pokud na úřadu je
pí Kubíčková: navrhuji občana města Miroslava Krupu
p. Krupa: s návrhem souhlasím
Bc. Chalupa: navrhuji Oldřicha Orsága, byl tady, ale už odešel, bylo s ním předjednáno, 
souhlasí

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci Mgr. Fotise Fotopulose na členství v majetkovém výboru ke dni 30. 9. 2015
2. volí
člena majetkového výboru:
pana Miroslava Krupu

hlasování Hlasování o návrhu p. Chalupy – p. Orság: 
8 – 13 – 0 (návrh nepřijat)
Hlasování o p. Krupovi: 17 – 0 - 4
Hlasování, že ZM bere na vědomí rezignaci p. 
Fotopulose: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se

usn. 142/10/2015

Předložil: Ing. Miroslav Adámek

31. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 
2016

   -   bez připomínek –
Ing. Adámek: návrh termínu berou zastupitelé jen na vědomí, termíny byly zaslány do 
Střechy a jsou rezervovány

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bylo seznámeno
s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2016

hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 143/10/2015
Předložil: Ing. Miroslav Adámek

Dodaný bod 33: Zápis z jednání majetkového výboru

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bylo seznámeno
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se zápisem z jednání majetkového výboru
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dodaný bod 34: Návrh na prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy

Ing. Pešatová: ZM schválilo prodej firmě, jejíž majitelem je p. Kotala, nemohl zatím uhradit 
kupní cenu, žádost máte v materiálech, podmínkou uzavření kupní smlouvy je rok od 
schválení prodeje
pí Kubíčková: nyní bude mít prostředky, jeho záměr trvá, požádal o prodloužení lhůty

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

rozhodlo
prodloužit lhůtu k podpisu kupní smlouvy na převod pozemků parc. č. 1220/4 a 1221/1 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem do 30. 6. 2016

Hlasování: 18 – 0 – 3 (Bc. Chalupa, Mgr. Kočička, Ing. Kudelová)

32. Různé, diskuse

Ing. Gross: z kterého konce mám začít? Jak všichni víte, ve Vrbně se zpolitizovala kauza a 
udělala se z toho celostátní ostuda, co se týče mé vnučky a dalších dětí, které paní učitelce 
nasypaly do kávy nějaký prášek. Někdo z učitelského sboru dal pravděpodobně podnět,
aby sem přijela televize a tisk, ti to zpolitizovali, udělali z toho hrůzu, že jako starosta už 
nemám žádná lidská práva - nemohu se bavit o své rodině, vyslovit názor na některé věci, 
protože jsem starosta. Kdyby se nestalo, že někdo věc oznámil sdělovacím prostředkům, 
víc by se nestalo, děti by dostaly trojky z chování a vše se uzavřelo. Ale udělal se z toho 
celostátní problém, jaký jsem „darebák“ a jakými „darebáky“ jsou děti. To si nenechám líbit. 
Takové osočování a zneuctívání funkce, zpolitizování, to si nenechám líbit. Mám v úmyslu 
odstoupit z funkce starosty. Nikomu v kauze nešlo o to, že sdělovací prostředky lžou a to 
snad pokaždé, když něco tisknou. Žádná učitelka nebyla otrávena, odvezena sanitkou a 
hospitalizována. Mohu mluvit, jaký je morální profil učitelky, školy, bližší vysvětlení jsem 
uvedl ve svém článku na vrbenských internetových stránkách. Nemyslím, že normální 
člověk by si to měl nechat líbit. Znám svou cenu a nelpím, abych byl starostou, a nenechám 
se vláčet médii. Co se stalo, bylo viděno v celé republice, že „jsem lump a darebák“ a moje 
vnučka a ostatní děti jsou darebáci. S podivem musím konstatovat, že sdělovací prostředky 
mohou něco hodnotit, aniž by znaly fakta, že mohou takto dezinformovat a lhát. Nikomu 
nevadí, že se právě něco takového stalo. V této věci jsem sám a musím ji dořešit. Proto
nemohu být starostou. Kdybych cokoli někdy udělal, zase by někdo dal sdělovacím 
prostředkům. Dnes tedy oznamuji, že od k 31. 12. 2015 odstupuji z funkce starosty.  Otázka
je, jestli takové věci máme přecházet, nebo se vracet do minulých let, když se něco 
takového zlého dělo normálně?
p. Koruna: překvapuje mě, že po 26 letech po tzv. sametové revoluci jsi překvapen, že 
média lžou, není to nic nového. Je to tvé rozhodnutí, nemám k tomu komentář, jen toto
Ing. Gross: konzultoval jsem vše s právníky i v zahraničí, tady je lhaní standardem z dob, 
kdy platilo ono „do ničeho se nemíchej a drž hubu“
p. Koruna: není pravda, že je to dědictví minulosti, média dnes mají takovou sílu, že jindy 
to nebylo; 95 % občanů nepřemýšlí, co se v médiích řekne; komentuji stav, jaký je dnes 
v naší republice
Ing. Gross: nemám zapotřebí, aby se někdo takto míchal do mého soukromí, aby mi láli, 
že jsem darebák a totéž že jsou děti, aby mi lidé v reakci psali, že by nás měli lískat. Nestojí 
mi za to, aby mi sdělovací prostředky zasahovaly do mých rodinných záležitostí; pokud by 
takto pokračovalo, budu zvažovat, zda neodstoupím také jako radní a jako zastupitel, za 



22

týden mi bude 69 a toto nemám zapotřebí.
Ing. Kudelová: přemýšlela jsem, jestli k tomu něco říci nebo neříct. Zaznamenala jsem 
hlasy, co jako opozice, jak se k tomu postavíme. Jako ostatní, kteří tady sedíme na této 
straně stolu, vystříhali jsme se komentářů a nějakých bludů, z našich popudů se nic 
nepolitizovalo. V tvé pozici jsem byla dlouho, myslím si, kdyby krátce poté, co jsi jako 
starosta inicioval svolání pedagogické rady, ses učitelům omluvil, že jsi tam přišel jako 
prarodič, a kdybys celou záležitost nechal na řediteli, jemuž to i patří, mohla si 
místostarostka jen vyžádat vyjádření, jaké je učiněno opatření; mohls říci, neměl jsem do 
školy jít, pak by ani ve Vrbně nikdo nic neříkal, proto se média tímto zabývala. Je mi to líto, 
že odstupuješ, víš, že jsem hlasovala pro Tebe jako pro starostu, vážím si tvé práce 
podnikatele. Tvé rozhodnutí odstoupit nevidím jako hlavní důvod pro rezignaci; domnívám 
se, že tento postoj naznačuje odklonění se od hájení zájmů města, občanů, institucí. I 
pozici starosty je možno se v pozici soukromé osoby věnovat řešení záležitostí v 
rodině. Vnímám v tomto jednání jakousi nadřazenost, nekompetentnost a nedostatek citu 
pro vnímání objektivity řešené situace. Přestože jsi nebyl v pozici lídra na kandidátce, nýbrž 
na třetím nebo čtvrtém místě, kandidátka ANO dostala hlasy především díky Tobě. Dostal 
jsi hlasy ve volbách, lidé ti důvěřovali, dali hlasy Tobě. Možná by bylo klidnější, kdybys po 
dvou dnech udělal kroky k uklidnění. Ve veřejné správě neplatí, že věci lze řídit jako firmu. 
Když vzpomenu, kolik jsem zastala útoků na sebe, svou rodinu, kolik oznámení na 
kriminálku, vždy byla bezdůvodná, kolik jsem musela vyslechnout nehezkých osobních 
útoků…! To, že jsme my jiná opozice, koneckonců, nás paní Kubíčková pochválila, díváme 
se na věci jinak. Svým chováním ukazujeme, jak by se lidé měli chovat při práci 
v demokratické instituci. Koneckonců se prozatím plní náš volební program, myslím 
tím program ČSSD. Nemáme důvody vystupovat jako „hnusná“ opozice, jak jsme si zažili 
my. Snad jen poznámka k akci veřejné osvětlení: ta nám byla shozena v roce 2013, začal 
to jeden člověk s připomínkami postavenými na neznalosti a hlouposti, že nelze prosazovat 
modernizaci pouhou výměnou svítidel a rozvaděčů, bez výměny vedení a sloupů. Přitom 
šlo o to začít s úsporami, co nejdříve a pak mít peníze na další rekonstrukce. Nyní se dělá 
totéž, jen my jsme navrhovali jiná úsporná svítidla a nikoliv LED svítidla s tou bílou barvou 
světla. Trochu jsem si teď postěžovala na minulá léta, ale opakuji: je mi líto, že starosta 
rezignuje.
Ing. Gross: děkuji za názor v můj prospěch, ale já v mém věku nemohu hodit rodinu na 
druhé místo, ty jsi mladá holka, která chtěla pro město něco dělat. Já takové excesy jako 
starší člověk nemohu přijímat. Nikoho z vás nezajímalo, co udělala škola, kromě trojek 
z chování, nenašla ani nejmenší odvahu, aby aspoň někdo napsal sdělovacím 
prostředkům, že to, co uvedly, není pravda, že nikdo nebyl otráven. Děti si teď myslí, že lhát 
se může veřejně a nikdo za to trojku z chování nedostane. A z hlediska sdružení (ANO), 
tam jsem taky neměl jedinou větu prohlášení, že něco bylo tak či onak. Každý hodil za 
hlavu lhaní. Mám morální profil, a i když možnosti jsou malé, je povinnost, abychom všichni 
na takový hnůj reagovali.
pí Kubíčková: respektuji, každý člověk má práva na své rozhodnutí a má na to svůj důvod, 
každý ho cítí, jako důležité, co jiný za důležité ani nepovažuje. Je důležité nevyčítat, každý 
člověk je jedinečná osobnost. Starosta se rozhodl, jak se rozhodl, akceptuji to. Nejsem 
nadšená, ale chápu, že na to má právo.
p. Súkup: netroufám si hodnotit, co začne jako případ, chybí mi stanovisko protistrany, měl 
by se k tomu vyjádřit p. Bártek
Mgr. Bártek: bohužel stala se věc, která byla velmi nepříjemná, museli jsme ji řešit, jak 
jsme ji řešili. Nemůžeme dovolit komukoli, aby bez vědomí druhému mu dával něco do pití, 
navíc, když nevěděly děti, o co jde. Řekl jsem ke kauze už dost, neměl jsem žádnou radost, 
že tady byly sdělovací prostředky, nebylo v zájmu školy volat sem média. Když TV Nova 
tady byla podruhé, byl jsem k dispozici jen já, starosta byl zrovna mimo Vrbno. Řekl jsem, 
že učitelka odvezena do nemocnice nebyla, vystřihli to. Víc jsem se už nechtěl vyjadřovat, 
naším zájmem bylo situaci zklidnit, nikoho nekriminalizovat. Stal se závažný přestupek, ale 
nikdo z nás neřekl, že je to kriminální čin. Udělali jsme ale ve škole vše, aby se už nikdy 
něco takového nemohlo opakovat.
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Ing. Kudelová odchází ze sálu, přítomno je nyní 20 členů ZM

Ing. Gross: trojka z chování, to je jiná věc, katastrofa je to, co se stalo následně. To mě 
vede, že se nenechám tahat do takových lží jako starosta. Proto odstupuji. Nebudu říkat, 
kdo inicioval policii, zda někdo volal záchranku. Vyřeším si věci, až nebudu starosta.
pí Kubíčková: dovolila bych si ukončit diskusi

Zastupitelstvo města Vrbna p. P. 
1.   bylo seznámeno
s informací starosty Ing. Petra Grosse o jeho rozhodnutí, že rezignuje na funkci starosty
města k 31. 12. 2015
2. ukládá
odpovědět na dotazy občanů a zastupitelů
T: 16. 12. 2015
O: Rada města

hlasování 20 – 0 – 0 usn. 144/10/2015
Předložil: Ing. Miroslav Adámek

18:04 – schází se návrhová komise

Ing. Gross přeje všem občanům ještě jako starosta prožití krásných svátků vánočních

18:20 hod – Ing. Adámek čte usnesení upravené návrhovou komisí, nejsou k němu 
připomínky

Květa Kubíčková poděkovala všem za účast a v 18:25 ukončila 10. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbna pod Pradědem. Součástí zápisu je usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem. Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu 
jednoho roku uloženo na sekretariátu radnice.

Květa Kubíčková
místostarostka

Ing. Pavla Müllerová
místostarostka

Ověřovatelé:    Naďa Trzaskaliková Karel  Michalus
          členka ZM   člen RM a ZM

Zápis byl vyhotoven 18. 12. 2015, ověřen a podepsán 23. 12. 2015
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