
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 9. 5. 2016 OD 14:00 HODIN 

V PŘÍSTAVBĚ RADNICE 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila a řídila 13. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přítomno je 17 zastupitelů, ZM je usnášeníschopné. Starostka přivítala 
všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů, předsedu osadního výboru Mnichov a 
přítomné občany.  
 
Přítomni:   dle prezenční listiny   
 
Později přijde:             p. Dudík, p. Pechal      
 
Omluveni:    
  
 
Návrhová komise:  p. Janků, p. Doležel 
   
 
Ověřovatelé zápisu:  p. Michalus, p. Darmovzal    
                                                                                                   
Sčitatelka:       Michaela Chytilová 
 
Zapisovatelka:      Ivana Remešová, DiS.   
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 
 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Česko-polské Vánoce 2016 
3. Rozpočtové opatření 3/2016 
4.  Rekreační středisko DOMA – bod č. 2 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
pí Kubíčková: navrhuji změnu programu. Zařadit bod č. 4 jako první bod. 
Hlasování: 17 – 0 – 0  
  
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 

zápis z minulého jednání ZM dne 30. 3. 2016 
Hlasování: 
17 – 0 – 0  
 
2. 

 
 
 
schvaluje 

program jednání zastupitelstva 
hlasování Viz výše usn. 194/13/2016 
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Předložil: Květa Kubíčková 
 
Do jednání přicházejí pánové Dudík a 
Pechal, přítomno je 19 členů ZM  

 

 
 
2. 

 
 
Česko-polské Vánoce 2016 

    
pí Kubíčková: v rozpočtu máme 400.000 na „Vrbno se baví“. Když byla vydána výzva, 
bylo zjištěno, že by se slavnosti nestihly. Proto jsme se rozhodli, že budeme řešit 
projekt na česko-polskou spolupráci. Největší položkou na slavnostech je technická 
položka, je jedno, kolik dní to bude. Osekali jsme různé atrakce a posílala se storna 
objednávek. Předseda kulturní komise. Vánoce, slavnosti, den v Glogówku. Vánoční 
jarmark – náklad je vyšší, ale počítáme s tím, že bude nějaké vybavení, stánky, lavičky. 
Projekt budeme podávat v září. Glogówek si podává samostatně na letní slavnosti. 
Slavnosti do projektu nepůjdou, ale dali jsme tam Vánoce, ale to je hezká akce. Půjde 
o12 000 Euro. Dotace bude vrácena až v roce 2017.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přípravou projektu Česko-polské Vánoce v rámci česko-polské spolupráce s partnerským 
městem Glogówek 
 
hlasování pro 19 – proti 0 – zdržel se 0 usn. 195/13/2016 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
3. Rozpočtové opatření 3/2016 
 
Ing. Steinerová: máme tady návrh změny rozpočtu. Příjem dotace pro Domov pro seniory. 
Další změna, navýšení rozpočtu k projektu „Všude blízko“. Příjmy z toho nebudou, za peníze 
se jízdní prostředky půjčovat nesmí. Příjmy nepokryjí celkové výdaje. Navýšení na Vrbno se 
baví o 300 tisíc, o dalších 500 tis. na nebytové prostory – Gymnázium. Navýšení výdajů na 
veřejné osvětlení – na Sklárenské ulici. Kapitola pohřebnictví – souvisí s rekonstrukcí 
Smuteční síně, zálohy na elektřinu. Je potřeba se na to připravit. Co se týká příjmů, jsou 
navýšeny v prodeji nemovitosti o 1.500.000. Příjmy z bytů jsou 1.450.000 Kč. Očekávají se 
další prodeje bytů. Je navýšen pronájem nebytových prostor. Navrhuji doplnit dva řádky, a to 
je 2.000.000 (na Doma). Doporučuji kapitolu snížit na zateplení domu na Sv. Michala. 
Navýšení bude o 2.100.000.  
pí Kubíčková: u VO nebude prozatím úspora. Bude navýšení ul. Zlatohorská, Sklárenská. 
Prozatím byly lampy dávány na staré rozvody.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 3/2016 s doplněním, že v kap. 3612 budou výdaje sníženy o 2.100.000 
Kč a přesunuty do kapitoly 3613 
 
hlasování pro 19 – proti 0 – zdržel se 0 usn. 196/13/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
4. Rekreační středisko DOMA 
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pí Kubíčková: jako zastupitelé jste dostali minulý týden materiály. Jedná se o to, že 
v předminulém týdnu mě navštívili dva občané Ostravy s tím, že mají záměr koupit budovu 
za účelem provozování ubytovny pro romské matky s dětmi. Po městě chtěli podporu a 
pomoc. Po jejich odchodu jsem se začala zabývat tím, co je účelem. Firma je zastoupena 
panem Š**** G**** s tím, že chtějí koupit objekt rekreačního střediska DOMA. Mělo by se 
tam nastěhovat 15 romských matek s dětmi. S tím, že by tam měli program a převedli je na 
víru a pomáhali jim. Paní D**** prodává DOMU již několik let, snížila cenu, je ochotna nám 
takové zařízení v této lokalitě prodat za cenu dle přiloženého dopisu. Integrace romské 
komunity není dobrá do jednoho domu, nemělo by se tady vytvářet ghetto. Firma nemyslí 
pomoc zcela vážně. Forma podpory by byla hrazena ze státních prostředků. Tato firma 
působí i v Petrovicích. Firma si pronajala od soukromníka ubytovnu. Přestali se o ně starat, 
je tam vysoká míra kriminality, odpady, nevyhovující podmínky. Utvrzuje mě to v tom, že 
bychom s tím měli něco udělat. Jakmile se nám do této lokality sestěhují občané romské 
minority, může to být problém. Máme zde domov pro seniory, je to turisticky strategické 
místo, máme tu rybárnu Žalák. Lokalita rodinných domů půjde cenově dolů. Hledali jsme 
alternativy, ale pokud soukromník někomu prodá svoji nemovitost, město na to nemá žádné 
zákonné páky, nemůžeme to nikomu zakázat. Pokud provozovatel lidem dá smlouvy na 
bydlení, má město povinnost dát jim trvalé pobyty. V Petrovicích se přichýlili k pozvání 
integrovaného záchranného systému, hygieny. Vyžádali jsme si v té věci stanovisko odboru 
sociálních věcí našeho úřadu, jedna sociální pracovnice na odboru chybí. Muselo by dojít 
k navýšení pracovníků obce a k navýšení sociální práce. Podnikli jsme kroky v tom, že 
bychom pozvali podnikatele a prošli jsme si středisko, ptali jsme se, zda by neměli záměr na 
nějaké vyžití. Co se týká pozemků, ty jsou kolem pana Z****. Pan Z**** projevil zájem 
pozemky odkoupit. Byla oslovena Charita v Malé Morávce. Prozatím nejsou schopni říct, co 
by s budovou podnikli. Prozatím nejsou schopni se vyjádřit. Jiné řešení není, pokud chceme 
předejít problémům. Jiná možnost prozatím není. Následně můžeme uvažovat, zda 
nevybudujeme turistickou ubytovnu, společenskou místnost na konání schůzí, akcí apod. 
Cena navržená paní D**** je únosná pro naše město. Prosím, zvažte možnost. Prosím o 
Vaši diskuzi.  
p. Kopínec: starosta Petrovic je můj kolega, dochází to do takových extrémů, je to impulsivní 
jednání, spousta lidí si hledá nové bydlení, nejsou schopni se s tím poprat, obec má strašně 
krátké prsty, můžeme tam posílat sociálku. Starosta kdyby to věděl, tak by tam nikdy nešel 
dělat starostu. Za mě, řeknu blbě, raději aby ta budova byla skladem. Ono to není jen 15 
matek a hodně dětí, ale i spousta návštěv rodinných příslušníků, podívejte se na okolní obce.  
p. Michalus: za sebe řeknu svůj názor, když to vezmete ze všech stran, štve mě, že 
nemůžeme raději nějak ty peníze využít, ale souhlasím s tím.  
pí Kubíčková: investice by se prodražila už jen na sociální pracovníky. To je jen můj názor. 
Mám dotaz, je tu Stavař, je tu škola v přírodě. V první řadě dělají pronájmy, poté levnější 
nemovitosti. Musím se k tomu stavět realisticky. V tuto chvíli je na stole problém a ten 
bychom řešit měli.  
pí Ševčíková:  Mnichov se tady na ni nevlezl, budou migrovat kolem vody, to všechno má 
skončit. Tímhle skončí Vrbno i Mnichov. Je to konec pro všechny a to je zbytečná investice, 
to co se tady děje. Chceme žít v klidné oblasti. Romové by se tady nudili, oni se budou 
stahovat do města, kde je živo. Pan G****, ta firma je založena od roku 2011, žádná historie. 
Pochybná záležitost. Vezmou maminky, které se nedokáží o své děti postarat. Bylo mi 
řečeno, že si budou myslet, že jsou v hotelu. Nemíní to provozovat upřímně. Spíše je mi to 
líto, Romové chtějí vydělávat na Romech. Je to sociální byznys.  Hledají pro ně další 
nemovitost, majitelka se jich nemůže zbavit. Skupují jiné objekty. 
Ing. Kudelová: je to situace velmi nešťastná, nikdo z nás nechce, aby tam vznikla 
koncentrovaná lokalita. Nikdo z nás nebude proti, abychom tu nemovitost koupili. V mém 
minulém volebním období nastala tatáž situace v Železné. Naštěstí se mi to podařilo 
vyargumentovat tak, aby žadatel nepodal žádost o odkup. Město by se mělo starat o občany 
z jiných měst. Na druhou stranu, 2 miliony můžeme dát, ale je třeba zamyslet se nad dalším 
využitím objektu. Náplní může být sociální péče. Například denní stacionář pro seniory. Dům 
by se mohl už koupit s tím, že bude mít smysluplné využití.  
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pí Kubíčková: Charita bude vyvíjet nějaké aktivity, chtějí spolupracovat např. s domovem, 
dělat aktivity pro seniory. Určitě tam může být spoustu jiných využití. Potřebovali bychom 
také, aby tam byl zachovaný lokál, volební místnost, ubytovací kapacity. To už jsme ale 
někde dál.  
p. Břenek: Osadní výbor v Mnichově koná spoustu akcí s hasiči apod. Máme špatné 
zkušenosti, pořádáme každoročně setkání starousedlíků a není kde. Už vloni jsme měli 
problém, že jsme museli důchodce odvézt na Kolibu, abychom se mohli někde sejít. 
Společenská místnost s jednoduchým občerstvením, ta by v Mnichově byla dobrá. Spousta 
cyklistů navštěvovala hospodu u Soptíka, ani my jako osadní výbor se nemáme kde 
setkávat. To středisko je střed Mnichova.  
p. Michalus: všechny zásadní věci padly, navrhuji, aby RM se zabývala dalším možným 
využitím rekreačního střediska. 
pí Kubíčková: pan Z**** si pozemky odkoupí sám. V tuto chvíli hlasujeme o koupi 
nemovitosti. Dovolím si požádat, abychom to mohli odsouhlasit jako celek. Návrh usnesení – 
zastupitelstvo města bylo seznámeno se záměrem za účelem zřízení domova pro romské 
matky s dětmi. Rozhodlo o koupi nemovitosti a pozemků parc. č. 302, 303 a 304. 
Dále ukládá RM představit následné využití.   
 

1. bylo seznámeno 
se záměrem paní D**** prodat penzion DOMA v Mnichově 
 
2. bylo seznámeno 
s návrhem paní D**** na možné odkoupení nemovitostí městem 
 
3. rozhodlo 
o koupi stavby s č.p. 257, zapsané na LV 259 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, způsob využití 
– objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 303 
 
4. rozhodlo 
o koupi následujících nemovitostí zapsaných na LV 259 v k.ú. Mnichov pod Pradědem: 
 
a) pozemku parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob vyžití 
– zeleň 
b) pozemku parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p., způsob využití – garáž 
c) pozemku parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p., způsob využití – garáž 
d) pozemku parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p., způsob využití - garáž 
e) pozemku parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba s č.p. 257, způsob využití – objekt občanské vybavenosti 
f) pozemku parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob vyžití – 
ostatní komunikace 
 
forma prodeje: kupní smlouva 
prodávající: paní M**** D**** 
podmínky prodeje: za sjednanou kupní cenu 2 mil Kč + náklady spojené s převodem + daní 
z nabytí nemovitých věcí 
 
5. ukládá 
radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu (Penzion DOMA 
Mnichov) 
Zodp.: Rada města 
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hlasování 19 pro – 0 proti – 0 zdržel se usn. 197/13/2016 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
Různé: 
Plán oprav MK:   
ZM ukládá RM rozeslat zastupitelům na vědomí schválený plán oprav místních komunikací 
na rok 2016. 
Hlasování: 19 – 0 – 0  
 
Komunitní plán: 
Harmonogram 6/2016 – připravit na červen ORP na celou oblast. (Není úkol, pouze v zápisu) 
 
 
Květa Kubíčková poděkovala všem za účast a v 15:30 ukončila 13. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem. Součástí zápisu je usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem. Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu 
jednoho roku uloženo v kanceláři starostky. 
 

 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

 
 
 
 
Ověřovatelé:  Karel Michalus          René Darmovzal 
                         člen ZM a RM     člen ZM 
 
Zápis vyhotoven dne: 09.05.2016, podepsán dne: 16.05.2016 
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