
 

 

 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 18. jednání dne 22.06.2022 
 
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno p.o., Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, 
Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Mar-
tin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 

Omluveni: René Darmovzal, Ing. Petr Gross, Hana Janků, Pavel Kamenský, Mgr. Jan Vavřík, Jakub Mikláš, 
Dušan Pechal 

Neomluveni:       

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Jana Soudková, Martin Pleva 

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. Složení slibu člena Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 

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

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1003  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 146  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 835  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 938/2  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 367/20  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku parc. č. 1129/1 a pozemku parc. č. 1130  v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1302/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1171/5 jehož součástí je stavba č.p. 187  v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 

15. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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16. Prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

17. Prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

18. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 487 

19. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 488 

20. Nabídka k odkupu podílů na pozemcích 1181/2, 1186/5, 11867, 1192/2 a 1193/2 

21. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí 

22. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy 

23. Kupní smlouvy se společností KARETA 

24. Souhlas se zřízením zástavního práva 

25. Komunitní plán sociálních služeb 2022-2025 

26. Plán prevence kriminality 2022-2026 

27. Zřízení lokálního partnerství Vrbenska a schválení Memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování 

28. Zápis z jednání finančního výboru č.13/2022 

29. Smlouva o poskytnutí dotace  s MSK - Dofinancování akceschopnosti jednotky SDH 

30. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno pod Pradědem 

31. Rozpočtové opatření 2/2022 

32. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2021 

33. Schválení Závěrečného účtu města Vrbna pod Pradědem za rok 2021 

34. Závěrečný účet DSO Vrbensko, DSO Bruntálsko za rok 2021 

35. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 

36. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 

37. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 

38. Dotazy - diskuse 

39. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0684/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0562/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 18. zasedání zastupitelstva města s doplněním bodu 34. o závěrečný účet DSO Bruntálsko 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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2. Složení slibu člena Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0690/ZM/2022 
Předkladatel:       
 

128/2000 
§ 69 
 
(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po 
svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."  
 
(3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". Člen 
zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem. 
 
(4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není 
přitom vázán žádnými příkazy. 
 
Pořadí náhradníků - náhradníci jsou postupně informování - následující nastupuje vždy po písem-
né rezignaci předcházejícího (je nutno vyčkat na uvedenou písemnou rezignaci) 
 
1. Sára Jägermanová 
2. Josef Súkup 
3. Kamil Martínek 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

 

 

3. Zpráva o činnosti rady 
Číslo materiálu: 0685/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 4 jednání rady města, poslední dne 8.6.2022 
 
Schválila  

- Úpravu pravidel pro přidělování bytů v majetku města  
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Obnova Poštovské cesty“ včetně seznamu dodavatelů 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Obnova MK Myslivecká“ včetně seznamu dodavatelů 
- Harmonogram pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 

 
Souhlasila 

- S poskytnutím nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata na canisterapii pro DPS 
Vrbno, p.o. 

- S uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi DPS Vrbno, p.o. a firmou KOMPAKT spol. s.r.o. 
- S provedením úprav v bytě na ulici Ve Svahu 423 
- S konáním závodu „O černého mnicha“ dne 28.5.2022 v areálu BMX 
- S doplněním a umístěním dvou rozvaděčů v rámci stavby „FTTH Vrbno pod Pradědem“ vedle objek-

tu č.p. 497 na ul. Sadová společností Infotel s.r.o. 
- Účetní závěrky MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu, Základní školy Vrbno pod Pradědem, Domova pro se-

niory Vrbno, Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno 
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- Se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP na ulici Nové doby 417, po dobu plat-
nosti průkazu ZTP 

- S podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MS kraje v rámci Programu obnovy památek nadregionálního 
významu v MS kraji v letech 2022-2023 na akci „Restaurování litinového kříže“ 

 
Rozhodla 

- O poskytnutí finančního daru firmě KOMPAKT s.r.o. ve výši 50 000 Kč 
- O poskytnutí dotace z programu I. Mysliveckému spolku ve Vrbně pod Pradědem, Spolku přátel Vr-

benska, Klubu sportovního tance Jesenicka, Pěveckému sboru, Spolku Osob zdravotně postiže-
ných, Svazu chovatelů ZO ČSCH Vrbno  pod Pradědem, ZO Svazu včelařů 

- O poskytnutí dotace z programu II. Mysliveckému spolku Praděd, Pěveckému sboru Vrbno pod Pra-
dědem, Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, TAJV Poděbrady, TJ Sokolu Vrbno pod 
Pradědem, Českému svazu chovatelů ZO, Vrbenskému klubíčku z.s., 

- O neposkytnutí dotace Lince bezpečí z.s. 
- O poskytnutí individuální dotace, Jiřímu Petrušovi, Vojtěchu Kmínkovi, Magdaleně Míčkové 
- Rozhodla o přijetí účelové dotace z rozpočtu MSK ve výši 380 000 Kč na projekt „Rekonstrukce MK 

v areálu BMX“ 
- O výběru dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou na VZMR autobusové zastávky firmou Kamenský 

stavby a konstrukce 
- O poskytnutí dotace Středisku pro rannou péči, SK Vrbno pod Pradědem, Jesenické dílně z.s. 
- O uzavření smlouvy o dílo  mezi městem a GORDIC spol. s.r.o. na VZ Efektivní úřad ve Vrbně pod 

Pradědem  
- O uzavření kupní smlouvy mezi městem a Galileo Corporation s.r.o. na VZ Efektivní úřad ve Vrbně 

pod Pradědem  
- O vyhlášení záměru na pronájem městského bytu na ulici Husova 248 
- O přidělení veřejné zakázky podlimitního režimu na stavební práce – Revitalizace a stavební úpravy 

bytových domů č.p. 495 a 496 na ulici Husova, vítěznému uchazeči, který podal nabídku s nejnižší 
nabídkovou cenou, a to 4.228.266,- Kč bez DPH, uchazeči HV stavby a práce, s.r.o. 

- Uzavřít smlouvu o dílo mezi městem a STRABAG a.s. na VZ „Obnova Poštovské cesty“ 
- O vyřazení ztrát a nálezů a vyřazení majetku v hodnotě 2.383.438,98 Kč 
- O udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2022 
- O vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku MŠ Ve Svahu, MŠ Jesenická 
- O poskytnutí dotace TJ Sokol, Pěveckému sboru Vrbno pod Pradědem, Slezské Diakonii, Spolku 

Everest  
- Uzavřít dodatek č. 2 mezi městem a Janem Hvoreckým k PD Prodloužení sítě pěších tras a cyklot-

ras Vrbno – Mnichov 
- Uzavřít příkazní smlouvu na administraci nadlimitní veřejné zakázky „Cisternová automobilová stří-

kačka“ mezi městem a společností OSIGENO – veřejné zakázky a dotace s.r.o.  
- O uzavření příkazní smlouvy na výkon Technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Oprava MK 

Poštovská“ s Petrem Volčíkem 
- O neuzavření dodatku č. 2 k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS 

– mobilní rozhlas ze dne 1.6.2018 
- O uzavření smlouvy s as4u.cz na aplikaci Moje město v mobilu a technickou podporu aplikace 
- S námitkou manželů Kvapilových k uzavřené Smlouvě o nájmu pozemku č. 3/2022 Ol a rozhodla 

ponechat stávající nájemní smlouvu  
 
Byla seznámena 

- S termínem zápisu do mateřských škol 
- S informací ředitelky MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu o provozu mateřských škol v době letních 

prázdnin 2022 
- Se zápisem z jednání kulturní komise ze dne 18. a 22. 3. 2022 
- S hodnocením nabídek na VZMR Orientační informační systém ve městě Vrbně pod Pradědem dle 

odsouhlaseného návrhu a rozhodla o podpisu smlouvy o dílo s firmou Visual Crew s.r.o. 
- S informací o úspěšnosti podaných žádostí o dotace za rok 2021-2022 
- S obsahem zápisu z 21. jednání Komise životního prostředí  
- Se zápisem výběrové komise pro obsazení pracovního místa ředitele DPS Vrbno 
- S podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MS kraje v rámci Programu na přípravu projektové dokumen-

tace 2022 na zpracování dokumentace „Technická infrastruktura pro výstavbu RD Husova- Žižkova“ 
- S informací ředitelky DPS Vrbno o navýšení úhrad za ubytování a stravu od 1.6.2022 
- S informací o prodloužení realizace projektu „Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-

2022“ 
- S výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2021 
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- S návrhem na zrušení dětského hřiště, včetně odstranění svislých konstrukcí a příslušenství hřiště 
na ul. Jiráskova 

- Se zápisem o provedení prověrky na úseku PO na Základní škole Vrbno pod Pradědem  
- S výší poskytnuté dotace od MSK příspěvkové organizaci Domov pro seniory Vrbno  
- Se zápisem z 29. jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
- S úpravami a odůvodněním provedených prací na pozemku parc.č. 972/6 v k.ú. Vrbno pod Pradě-

dem – řadové garáže u Jamajky 
- S rezignací zastupitelky Ludmily Knápkové 
- O uzavření Dohody o náhradě škody ve výši 5.000 Kč s panem Petrem Čujem 

 
Jmenovala 

- Paní Simonu Adamovou, DiS. do funkce ředitele Domova pro seniory Vrbno, p.o. 
                                                                      
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, o přidělení bytu mimo schválený pořadník, o přidě-
lení garáže, schvalovala podnájmy v městských bytech, výpovědi z nájmu bytů, provedení úprav v bytě, 
výměny bytů, 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 1 ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO VRBNO, s.r.o.  
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0563/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0686/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0564/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

ke dni 22. 06. 2022  nebyl zastupitelstvem uložen žádný úkol 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0671/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0565/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1468/1  v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 

Číslo materiálu: 0656/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  PM 
za účelem: zachování obslužnosti zahrady a vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ne 
 
vada: vedení VN 
 
Stanovisko OVaŽP: Po snížení výměry pozemku na 40 m2, bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: V dokumentech obdržených pro posouzení žádosti chybí stanovisko z místního šetření 
zástupců města Vrbna pod Pradědem s projektantem (dohodnuto na zastupitelstvu 30.3.2022). V případě 
shody obou stran na vyhlášní záměru na prodej, MY DOPORUČUJEME vyhlásti záměr. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. Žádost pana Mlčáka je oprávněná a 40 m2 jistě neohrozí 
zastavovací studii v této lokalitě. 
Stanovisko MPO: Tato část pozemku již byla ZM projednávána a pod číslem usnesení 0540/ZM/17/2022 ze 
dne 30.3.2022 nebyl vyhlášen záměr na prodej. V nové žádosti žadatel požadavek na odkup pozemku snížil 
ze cca 100 m2 na cca 40 m2. 
 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0566/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 40 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 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1003  v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 

Číslo materiálu: 0657/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM VZ a EZ 
za účelem: pozdější stavby chalupy 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 
pronájem: ano (V…) 
 
vada: vedení NN 
 
Stanovisko OVaŽP: V případě budoucího záměru stavby chalupy je třeba mít na zřeteli ustanovení § 20 
odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
ve kterém se mj. uvádí: Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby byl dopravně napojen na kapacitně 
vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci (a to přímým napojením, pozemek 1004/1- ostatní plo-
cha, jiná plocha). 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: NEDOPORUČUJE do doby vyřešení přístupového pozemku. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Pozemek umožňuje stavbu pro trvalé bydlení. Při zou-
falém nedostatku stavebních pozemků je třeba upřednostnit stavby pro trvalé bydlení. Dalším důvodem je 
nepřístupnost pozemku z veřejné komunikace. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0567/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1003 o výměře 1267 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4733/054 ve výši 460.000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 146  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0658/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  JJ 
za účelem: zabezpečení příjezdu k zadní části domu pro imobilní dceru 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ne 
 
vada: vedení NN 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme, respektujeme stanovisko MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. Doporučuje zřídit věcné břemeno. 
Stanovisko MV: NEDOPORUČUJE. Navrhuje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru, souhlasíme se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: Prodejem pozemku město ztratí přístup po svých pozemcích k parcelám 136/1 (na její 
část od Marků je již schválený prodej), 153, 172, 163, 162/2, 166, 160/4 a 165/2. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0568/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 146 o výměře 183 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4735/056 ve výši 70.000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. 
Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Karel Drtil 
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 835  v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 

Číslo materiálu: 0659/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
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žadatel:  SJM JJ a LJ 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy rekreace – zahrádkové osady. 
 
pronájem: ano (J…) 
 
vada: vedení NN (na prodávané části se nenachází) 
  drobné stavby ve vlastnictví žadatele 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: NEVYHLÁSIT ZÁMĚR. Upřesnit č. parcely a výměru. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii. Je na zváženou, zda tento druh pozemků 
držet ve vlastnictví města za účelem pronájmu. 
 
 

Rozprava: 

V 16:22 odchází mimo jednací sál p. Sivulka.  
 
Pí Soudková: Já tady dávám protinávrh na nevyhlášení záměru. Mám za to, že jestli přistupujeme 
k zahrádkářům tak, že jim zahrádky neprodáváme a teď se objeví někdo, kdo je sice v jiné lokalitě, ale tu 
zahradu prodáme. Budeme tím čelit různým spekulacím nebo dalšímu návalu žadatelů, které pak odmítne-
me. Z tohoto důvodu si myslím, že bychom prodávat neměli. Můžeme mít stále peníze z pronájmu a chovat 
se jako hospodář. Těch pozemků mnoho nemáme, nevidím důvod, proč bychom měli prodávat zahrady.  
Ing. Kudelová: Já bych k tomu řekla jen jednu věc, že by město mělo jednat o všech těchto lokalitách a jed-
noznačně si stanovit vizi, jestli tyto lokality se budou prodávat nebo ne, aby ti lidé měli dlouhodobě jasno, 
aby nedošlo k tomu, že zastupitelstvo změní názor a bude to jinak. Na začátku se tomu hned věnovat, podí-
vat se na ÚP a stanovit jasně lokality, které budou určeny k prodeji, a které si město ponechá.  
p. Kopínec: Souhlasím v tomto s paní Kudelovou, protože zrovna toto je případ, kdy některé zahrádky jsou 
rozprodané, jiné ne. Ti lidé neví, na čem jsou, protože už tam mají nějaké zařízení, proto i to stanovisko bylo 
doporučující, protože některé zahrádky z těch daných už jsou prodané. Bude se tam opravdu muset stanovit 
nějaká vize do budoucnosti.  
 
Hlasování o protinávrhu pí Soudkové, ZM rozhodlo nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti části pozemku p.č. 835 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Přítomno 14 , pro 5, proti 6, zdrželo se 2, nehlasoval 1 
Pro:  Karel Drtil, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Kamil Martínek,  Jana Soudková 
Proti: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová 
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa, Martin Pleva 
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 835 o výměře cca 800 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4736/057 ve výši 260 Kč/m2 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 4, proti 3, zdrželo se 6, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Petr Kopínec, Ing. Iveta Pešatová 
Proti: Kamil Martínek, Rudolf Kudela, Jana Soudková 
Zdržel se: Karel Drtil, Bc. Ondřej Chalupa, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Martin Pleva 
Nehlasoval: Robert Sivulka 
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10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 938/2  v k.ú. Mnichov pod Pra-
dědem 

Číslo materiálu: 0660/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  D… W… 
za účelem: využití pozemku k rekreačním účelů 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné rekreační. 
 
pronájem: ne 
 
vada: bez 
   
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: DOPORUČUJE. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0569/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 938/2 o výměře 1433 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4737/058 ve výši 287.000 Kč bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Kamil Martínek 
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 367/20  v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 

Číslo materiálu: 0661/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  JT 
za účelem: stavba garáže 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ne 
 
vada: bez 
   
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
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Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: DOPORUČUJE. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 
p. Pleva nahlásil střet zájmu.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0570/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 367/20 o výměře cca 61 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4732/053 ve výši 550 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Martin Pleva 
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku parc. č. 1129/1 a pozemku parc. č. 
1130  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0662/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Ing. PM 
za účelem: rodinné rekreace 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
 
pronájem: ne 
 
vada: bez 
   
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme vzhledem k podmínkám uvedeným v ÚP, respektujeme stanovisko 
MPO. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: NEDOPORUČUJE. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme. Shodujeme se se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: Nedoporučujeme. Dle ÚP se jedná o plochy občanského vybavení se specifickým účele, 
tato plocha není vhodná pro rodinnou rekreaci. Tato plocha se v minulých letech využívala k pořádání kultur-
ních akcí. V této lokalitě město plánuje přípravu cyklo zázemí budoucí cyklostezky. Doporučujeme úvahu o 
případném prodeji až po realizaci plánů města. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0571/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1129/1 o výměře cca 400 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

pozemku parc. č. 1130 o výměře 326 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4734/055 

- pozemek parc. č. 1130  ve výši 135.000 Kč bez DPH 

- část pozemku parc. č. 1129/1 ve výši 410 Kč/m2 bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1302/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 

Číslo materiálu: 0663/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  IM 
za účelem: přístupu k budoucí stavební parcele na části pozemku 1308/1 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (Pradědský lesní závod) 
 
vada: ne 
 
Na pozemek pac. č. 1302/1 nebyl usnesením č. 0538/ZM/17/2022 ze dne 30.3.2022 vyhlášen záměr na 
prodej, ale záměr byl stejným usnesením vyhlášen na pozemek parc. č. 1308/1. Podle vyjádření stavebního 
úřadu je možné žádat o stavební povolení u pozemku, který je napojen na veřejnou komunikaci. Napojení na 
veřejnou komunikaci je možné vytvořením funkčního celku části pozemků parc. č. 1302/1 a 1308/1. 
 
RM: Doporučuje. 
 
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: 
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§ 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  0572/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

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 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Kamil Martínek 
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1171/5 jehož součástí je stavba 
č.p. 187  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Číslo materiálu: 0665/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  VK 
za účelem: rekonstrukce stavby k trvalému bydlení 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ano K… (pronájem šopy) 
 
vada: bez 
   
Stanovisko OVaŽP: Zatím nedoporučujeme. Nyní způsob využití - jiná stavba. Z žádosti není zřejmý způsob 
budoucího užívání stavby po stavebních úpravách (stavba určena k rodinnému bydlení/bytový dům, bytový 
dům má více než tři byty a společné prostory). Dle aktuálně platného ÚP nepřípustným využitím v ploše 
bydlení - BH jsou pozemky staveb rodinných domů (pozn. soulad s ÚP se posuzuje i u změn užívání sta-
veb). 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit. 
Stanovisko MV: DOPORUČUJE. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0573/ZM/18/2022:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1171/5 o výměře 136 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 187, jiná stavba 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4731/052 ve výši 453.000 Kč bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

15. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0667/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  MŠ 
za účelem: vytvoření funkčního celku s domem ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené, obytné, rekreační. 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
O vyhlášení záměru rozhodlo ZM usnesením č. 0537/ZM/17/2021 ze dne 30.03.2022. Záměr byl zveřejněn 
na ÚD od 20.5.2022 do 15.6.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez  připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0574/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: MŠ 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Robert Sivulka 
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16. Prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0668/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM MM a VM 
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 20.5.2022 do 15.6.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0575/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 MM a VM 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Robert Sivulka 
 

 

17. Prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0669/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  PG 
za účelem: získání pozemku pod stavbou ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy občanského vybavení komerčního typu. 
 
pronájem: ano (G…) 
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vada: na pozemku stojí stavba ve vlastnictví žadatele 
 
O vyhlášení záměru rozhodlo ZM usnesením č. 0500/ZM/16/2021 ze dne 8.12.2021. Záměr byl zveřejněn na 
ÚD od 20.5.2022 do 15.6.2022. 
 
RM: Doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

V 16:29 se vrací do jednacího sálu p. Sivulka.  
 
p. Kopínec nahlásil střet zájmu.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0576/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… G… 

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

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Kamil Martínek 
Nehlasoval:       
 

 

18. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 487 
Číslo materiálu: 0672/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0577/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

1. 
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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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: JK 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: AK 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: PN 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: LM 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 
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forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: VJ 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: AP 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: IK 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: BS 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 488 
Číslo materiálu: 0673/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
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RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0578/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

k jednotce náleží střešní box č. 1 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: JS 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 2 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: FP 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 3 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: LŠ 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

4. 
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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 

k jednotce náleží střešní box č. 4 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: VM 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 9 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: PH 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 10 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: MK 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 11 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SG 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

8. 
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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 

k jednotce náleží střešní box č. 12 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: HS 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Nabídka k odkupu podílů na pozemcích 1181/2, 1186/5, 11867, 1192/2 a 1193/2 
Číslo materiálu: 0670/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

RM: Doporučuje neodkoupit. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0579/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nabídkou společnosti VIAGEM a.s. 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neodkoupit: 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1181/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1186/5 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1186/7 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1192/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1193/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí 
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Číslo materiálu: 0664/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

1. směnující: Město Vrbno pod Pradědem (pozemky parc. č. 777/2 a 315) 
2. směnující: SJM Jaroslav Žalák a Marie Žaláková 

 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: DOPORUČUJE. 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: Směna se provádí za účelem získání části pozemku 793/1 pro budoucí cyklostezku. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0580/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

pozemek parc. č. 777/2 o výměře 234 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

pozemek parc. č. 315 o výměře 104, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za 

část pozemku parc. č. 793/1 o výměře cca 334 m2, který je zapsán na LV 26 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý porost 

ve veřejném zájmu za účelem stavby cyklostezky 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy 
Číslo materiálu: 0666/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemku stanovují termínu v délce jednoho roku na uzavření kupní 
smlouvy. Pobytem v zahraničí by tento termín kupující nestihl využít.  
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

p. Martínek: Já bych chtěl říct, že se mi to nelíbí, proč prodlužovat termíny, když chce někdo něco koupit. 
Ing. Pešatová: Chcete dát nějaký protinávrh? 
Mgr. Fotopulos: Je to jen projev dobré vůle, kupující dokonce složila na náš účet kupní cenu, jde jen o to 
fyzicky tady být.  
p. Martínek: Tak to je jiná informace. Nebudu dávat protinávrh.  
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USNESENÍ  ČÍSLO 0581/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1220/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1220/1 o jeden rok 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Kupní smlouvy se společností KARETA 
Číslo materiálu: 0674/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dne 30.3.2022 byl na ZM uložen úkol, který spočíval v kontrole kupních smluv uzavřených se společností 
KARETA. Se společností KARETA byly uzavřeny tři kupní smlouvy, které jsou přiloženy v příloze. Smlouvy 
neobsahují ujednání, které by se dalo uplatnit v situaci, kdy KARETA ukončí svoji činnost v lyžařském areá-
lu. 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Já bych si ještě dovolila usnesení. Vede mě k tomu to, že případ Karety a prodej pozemků 
není zcela první. Vždycky přijdeme jako zastupitelé se srdcem na dlani a pak se nám to vymstí. Firma ukončí 
činnost, pozemek zůstane firmě a my spláčeme nad výdělkem. Takže si dovolím navrhnout doplnit usnesení, 
a to takto ZM ukládá MPO při prodeji nemovitostí právnickým osobám, uvádět do kupní smlouvy právo zpět-
né koupě v případě nerealizace záměru, případně ukončení činnosti. Pokud se najde v příštích letech inves-
tor, kterému budou ti, co přijdou po nás, naprosto věřit, toto usnesení se  dá kdykoliv zrušit.  
p. Kopínec: Mám jen obavu, jestli to budeme dávat do usnesení, protože to bychom měli projednat s právní 
kanceláří, jak je to vymahatelné. Uložil bych teda úkol MPO do příštího ZM, aby toto nějakým způsobem 
zhodnotila právní služba, jakou plombu tam dávat. 
Mgr. Fotopulos: Podívat se na to můžeme, ale pokud nějaký případ v budoucnosti nastane, řešit to případ od 
případu. Udělat nějakou šablonu se nemusí vyplatit. Zkusíme něco navrhnout. Na jak dlouhé období by to 
mělo být.  
p. Kopínec: Uložil bych to fakt jako úkol MPO zjistit. 
Pí Soudková: V tom případě ještě doplňuji usnesení, ukládá MPO prověřit možnost, zda při prodeji nemovi-
tosti právnickým osobám lze uvádět do kupní smlouvy právo zpětné koupě. Ten původní návrh beru zpět.  
Ing. Richter: U té sjezdovky je možno využít institut, který ještě využit nebyl, a to je zřízení práva stavby. 
Město by zřídilo právo stavby na počet let, který si řekne, jakmile ukončí, tak ten pozemek pořád zůstává 
městu. Investor má co chce, na roky, které chce. Ještě jsem se nesetkal s případem, že by to město využilo.  
Mgr. Fotopulos: Už se s tímto trochu pracovalo, byly připraveny i budoucí smlouvy o zřízení práva stavby, 
konkrétně se jednalo o zřízení zastávky u přejezdu. Podíváme se i na tuto možnost.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0582/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s obsahem kupních smluv č. 197/2009-MP, 4/2015/MP a 125/2021-MP 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO prověřit všechny možnosti a varianty při prodeji pozemků právnickým osobám 
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Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Souhlas se zřízením zástavního práva 
Číslo materiálu: 0677/ZM/2022 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

David Odstrčil koupil od města pozemek parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem s výhradou zpětné 
koupě. Pro získání hypotečního úvěru je nutný souhlas - vlastníka výhrady. 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0583/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Komunitní plán sociálních služeb 2022-2025 
Číslo materiálu: 0675/ZM/2022 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Komunitní plán sociálních služeb navazuje na předchozí KPSS 2017-2020. Dokument vyhodnocuje cíle 
předchozího plánu, představuje aktuální sociální síť ve městě a cíle pro další období. KP je živý dokument a 
v průběhu může být aktualizován a doplňován. Na jeho tvorbě se mimo jiné podíleli zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb. Nepřímo souvisí i se Strategickým plánem sociálního začleňování vytvořený ASZ. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Chtěla bych poděkovat, protože vím jak je to složité, jak je složité, aby se setkali ti lidé. Je to 
dokument živý, bude se s ním stále pracovat. Napadly mě dva náměty. Nepíše se v tom o té Zahradě 2000. 
Zajímají mě sociální služby v rámci té generace seniorů, napadla nás mobilní hospicová péče. Spousta lidí 
chce opravdu dožít doma. Vím, že třeba mobilní hospic Ondrášek dojíždí až do Bruntálu. Ještě se třeba 
vrhnou tímto směrem, je to nápad.  
Remešová, DiS.: Já Vám děkuji, máte pravdu, tyto roky byly asi těžké pro všechny, takže ta četnost těch 
našich schůzek se omezila na emaily a telefonáty, protože i ti poskytovatelé mají trochu jiné problémy. Co se 
týče Zahrady 2000, už jsme s nimi v kontaktu, zapracujeme a přidáme je do pracovních skupin, a co se týče 
mobilní hospicové péče, je to příjemná poznámka a můžu se zeptat i Vás, jestli se nechcete připojit k nám do 
skupin.  
Pí Soudková: Prostřednictvím emailu určitě. Děkuji.  
Ing. Kudelová: Také bych chtěla za tuto práci poděkovat, nicméně bych si dovolila ještě jedno zhodnocení. 
Když jsem četla plnění toho plánu za poslední roky, tak musím konstatovat, že tam v podstatě není nic no-
vého, než co bylo před 8 lety s tím, že se v tom pokračovalo, za což děkuji, protože si myslím, že to jsou 
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všechno využívané služby. Měla bych jednu zásadní připomínku, oproti dřívějšku konstatujete, že ve Vrbně 
není nízkoprahové zařízení, které bylo dříve. Myslím si, že je to věc, která chybí a která by se měla aktivněji 
řešit. A druhá věc, kde si myslím, že by měl být jiný termín je odlehčovací služba. Je tam termín 2022 až 
2025 a myslím, že je to dlouhý termín na tuto službu, vzhledem k tomu, že nevím o tom, že by se dělaly 
nějaké kroky o zařazení této služby a zajištění peněz. Je tam, že se těžko daří těm institucím, které poskytují 
péči doma. Nezdá se mi, že by se nějak výrazně zvýšila dotace města na tyto služby za posledních 8 let a 
myslím si, že s ohledem na výrazně vyšší daňové příjmy, by stálo za to, navýšit tuto částku, aby ty organiza-
ce mohly přispět k lepšímu ocenění těch svých zaměstnanců.  
p. Kopínec: Ty částky se nějak nezvýšily, ale je to také z důvodu toho, že přibyly další společnosti, které 
poskytují podobné služby, někdy více rozvinuté jiným směrem. Už to není jen jedna instituce, ale jsou to 3 
nebo 4. Proto se snažíme i ty peníze trochu přerozdělit. 
Remešová, Dis. : Také Vám děkuji za Vaše podněty, pokud dovolíte, já nebudu zdržovat zastupitele, buď 
Vám teď odpovím na vše, ale přece jen těch informací bylo hodně, nebo se můžeme potom sejít, to není 
problém.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0584/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Komunintí plán rozvoje sociálních služeb 2022-2025 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Plán prevence kriminality 2022-2026 
Číslo materiálu: 0676/ZM/2022 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Plán prevence kriminality na období 2022-2026 navazuje na předchozí Plán prevence kriminality. Aktuální 
plán je zpracován do roku 2026, ale jedná se o živý dokument, který lze v průběhu období přepracovat či 
aktualizovat. Tento dokument byl zpracován v souladu s principy a metodikou plánu prevence kriminality 
obcí vydanou Ministerstvem vnitra ČR a Krajským úřadem MSK. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0585/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Plán prevence kriminality 2022-2026 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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27. Zřízení lokálního partnerství Vrbenska a schválení Memoranda o spolupráci s odborem pro 
sociální začleňování 

Číslo materiálu: 0678/ZM/2022 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

 
Jedná se o partnerství lokálních aktérů, které zajišťuje jejich participaci na činnosti a výstupech spolupráce 
územního celku s Agenturou pro SZ a jejich vyhodnocování. Územní celek ustanovuje lokální partnerství 
statutem a jednacím řádem nebo dokumentem obdobného charakteru. Lokální partnerství může zřizovat 
pracovní skupiny (např. tematicky zaměřené). Lokální partnerství tvoří zejména zástupci územního celku, 
zástupci organizací zajišťujících poskytování služeb a realizaci aktivit pro sociální začleňování v územním 
celku, dále manažer sociálního začleňování a konzultant Agentury a další členové. 
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Tuším, na straně 23 jsou nadefinovány tematické oblasti spolupráce. Překvapilo mě, že ve 
městě Vrbně máme zaměstnanost, dluhovou problematiku a vzdělávání a ostatní obce řeší bydlení. Za Vrb-
no máme pocit, že bydlení máme vyřešeno? 
Ing. Pešatová: Chtěli jsme se jen zaměřit na tu dluhovou problematiku, protože to bydlení tady necítíme jako 
zásadní problém. Po konzultaci s Agenturou pro sociální začleňování nám to bylo takto doporučeno.  
Remešová, DiS. : Jde to trochu i s našim Komunitním plánem, aby se to neduplicitovalo.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0586/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Memorandum o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, které je přílohou 
tohoto usnesení 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem pověřuje  

starostu města k podpisu přiloženého Memoranda o spolupráci 

Radu města k jednání o revizích Popisu spolupráce, který je součástí přiloženého Memoranda o spolupráci 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s informací o zřízení lokálního partnerství v rámci Sdružení obcí Vrbenska 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Zápis z jednání finančního výboru č.13/2022 
Číslo materiálu: 0683/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Předložen zápis z fin. výboru č. 13/2018-2022. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0587/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z finančního výboru 13/2018-2022 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Smlouva o poskytnutí dotace  s MSK - Dofinancování akceschopnosti jednotky SDH 
Číslo materiálu: 0655/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

MSK poskytuje městu dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0588/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí dotace od MSK ve výši 100 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 

uzavřít smlouvu o dotaci s MSK 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

30. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0682/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

KIV žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 320 000 Kč na financování projektu Česko-polské 
filmové dny. Prostředky budou navráceny do rozpočtu do konce roku 2023. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0589/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno pod Pradědem ve výši 320 000 Kč na předfinancování projektu 
"Česko - polské filmové dny" 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

31. Rozpočtové opatření 2/2022 
Číslo materiálu: 0654/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Rozpočtové opatření reaguje na současnou situaci. 
Na straně příjmů byl rozpočet navýšen o 
482 927 Kč - dotace na sociální práci 
8 126 222 Kč - dotace pro DPS 
556 800 Kč - dotace na cyklostezku 
3 560 778 Kč - dotace pro DPS 
40 000 Kč - dotace pro TIC 
304 000 Kč - dotace na projekt Rekonstrukce BMX 
101 375 Kč - vratka z dotací pro sportovce 
1 000 000 Kč - příjem z DPH  
 
na straně výdajů byl navýšen o 
482 927 Kč - dotace na sociální práci 
8 126 222 Kč - dotace pro DPS 
556 800 Kč - dotace na cyklostezku 
3 560 778 Kč - dotace pro DPS 
40 000 Kč - dotace pro TIC 
304 000 Kč - dotace na projekt Rekonstrukce BMX 
50 000 Kč - navýšení na pohonné hmoty pro SDH 
160  000 Kč - odpočívadlo cyklostezka 
20 000 Kč - poplatky sdružením a spolkům 
50 000 Kč - dotace sportovcům 
320 000 Kč - návratná fin, výpomoc pro KIV 
1 001 375 Kč - opravy bytů 
-500 000 - snížení finanční rezervy 
 
 
 
Celkově zůstává rozpočet na straně příjmů a výdajů vyrovnaný, schodek se nemění. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0590/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.2/2022 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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32. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2021 
Číslo materiálu: 0652/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Předmětem schvalování je účetní závěrka města Vrbno pod Pradědem za rok 2021 sestavená k 31. 12. 
2021. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0591/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Schválení Závěrečného účtu města Vrbna pod Pradědem za rok 2021 
Číslo materiálu: 0653/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Auditor vyhodnotil hospodaření města za r. 2021 výrokem: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly dle par. 10 odst.3 písm. a) zjištěny chyby a nedostat-
ky.  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0592/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Závěrečný účet města Vrbna pod Pradědem za rok 2021, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města za rok 2021 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vys lovu je  

souhlas s hospodařením města Vrbna pod Pradědem bez výhrad 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

34. Závěrečný účet DSO Vrbensko, DSO Bruntálsko za rok 2021 
Číslo materiálu: 0651/ZM/2022 
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Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

Předkládáme závěrečný účet DSO Vrbensko a DSO Bruntálsko za rok 2021. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0593/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se závěrečným účtem DSO Vrbensko za rok 2021 

se závěrečným účtem DSO Bruntálsko za rok 2021 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0679/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2022 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociálního fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0594/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p.NCh ve výši 30 000 Kč na vybavení domácnosti rodinného domu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Bc. Ondřej Chalupa 
Nehlasoval:       
 

 

36. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0680/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2022 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociálního fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 
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Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0595/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p.TV ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

37. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0681/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Květoslava Řezníčková 
 

V rozpočtu SF na rok 2022 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociálního fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0596/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p.LO ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav nemovitosti 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Kamil Martínek, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena 
Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

38. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0687/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

p. Martínek: Chtěl jsem se zeptat na nějaký údajný projekt překladiště na tříděný odpad, který se údajně 
připravuje, nebo už existuje. Nenašel jsem žádné další informace, co to je, jak je to veliké, kdo bude investor, 
kolik to bude stát, kdo to provozuje.  
p. Kopínec: Překladiště komunálního odpadu je tvořeno TS Vrbno, je to na pozemku města za ČOV, je to 
centralizace celého odpadového hospodářství Vrbna pod Pradědem, protože ostatní prostory už jsou nevy-
hovující, je to vize do budoucna. Komunální odpady rostou s cenama. Je to obrovská zátěž pro město. 
Skládka v Horním Benešově by měla končit, po rozmluvě s jednatelem se mluvilo, že by měli otevřít ještě 
jednu část, ale ani my nevíme, jak to bude s komunálním odpadem, budeme to muset dávat do velkoobje-
mových kontejnerů a nejen my, ale i ostatní obce. Je to stavebnicový systém na našem pozemku, který by 
se dal popřípadě rozšířit. Nevíme zatím, jestli se to bude odvážet do Horního Benešova, nebo jestli to bude 
spalovna v Ostravě. Je to důležitá součást toho, v čem by se mělo pokračovat, protože tam bude záležet 
hodně na tom, kolik posléze budou občané města platit za odpad jako takový. Zatím to dopracováváme, řeší 
se to přes Bruntálské úřady a je to ve fázi příprav.  



strana 32 

 

 

p. Martínek: Kdo to bude provozovat? 
p. Kopínec: Budou to provozovat technické služby, protože 100% vlastník je město, takže tu kontrolu si 
chceme ponechat, jako město.  
p. Martínek: Hrozí, že se tam budou svážet odpady i z jiných měst? 
p. Kopínec: Ne, hrozí to, ale ba naopak by nám to mohlo vydělat slušné peníze, kdybychom  měli odpad ne 
z měst, ale z okolních přilehlých obcí tzn. Ludvíkov, Karlova Studánka, Karlovice, možná Heřmanovice, ale 
ne, že by to sem třeba vozil Bruntál. Nám by to pokrylo množství nákladů a zlevnilo by nám to odpady u nás 
ve městě. Taková je vize.  
p. Martínek: Znamená to teda, že bychom chtěli vydělávat na třídění a svozu odpadu v našem městě? 
p. Kopínec: Já neříkám vydělávat, je to služba. I technické služby dneska vydělávají na odpadu, musíš si 
uvědomit, že ty naše technické jsou s.r.o., a jsou i od toho aby něco vydělaly, ne aby se tam jen cpaly peníze 
jako v minulosti. Potřebujeme vydělávat, aby bylo možné obnovit vozový park, který je 20 let starý. Z tohoto 
pohledu se musí technické chovat, jako jakákoliv firma, která musí konat službu pro město co nejlaciněji, ale 
s tím, že se také musí uživit a vydělat nějakou korunu.  
p. Martínek: Bude ZM rozhodovat o tom projektu? 
p. Kopínec: Ten projekt se připravuje, samozřejmě o financování vždycky zastupitelstvo rozhoduje a rozho-
dovat musí. Bude to kolem 46 mil. korun.  
 
p. Drtil: Máme bezdomovce na autobusové zastávce, sedí na lavičce, pijí a kouří. Starší lidi si tam nemají 
kam sednout. Mladiství je posílají pro alkohol.  
p. Kopínec: Řešili jsme to i s PČR, oni nejsou zbavení svéprávnosti, jsou to občané města, nemáme je jak 
vykázat. Je to v povinnosti policie, ta jde, vykáže je, dá jim pokutu, tu oni samozřejmě nikdy nezaplatí. Vyká-
žou je a oni se vrátí jako bumerang. Je to velice těžce řešitelné. Máme problém i s tou pivnicí u kruhového 
objezdu, chceme po něm zábrany. Nemáme tam právně nějakou páku, protože je to jejich pozemek. První 
co vidí občan, když přijede do Vrbna, tak vidí naše opilé spoluobčany.  
Remešová, DiS.: Náš sociální odbor se tím zabýval. Pán mohl už před ¾ rokem bydlet, toto odmítl, on to ví, 
on nechce pomoct. Je to bezdomovec z vlastního rozhodnutí.  
p. Mlčák: Chtěl bych jen poděkovat městu za vstřícnost.  
 
 

39. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0688/ZM/2022 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 18. jednání ve 17:15 hodin ukončil.  

 

 

 

 Petr KOPÍNEC  
 starosta města  
 v.r.              
 
 
 
 
 
 Jana Soudková Martin Pleva 
 ověřovatel   ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 27.06.2022 a podepsán 29.06.2022 
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