
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 22. 6. 2016 OD 16.00 HODIN 

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT 
 
 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila a řídila 14. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. 
 
 
Přítomni:  17 členů ZM, dle prezenční listiny   
 
Později přijde:              -         
  
Omluveni:  Ing. Kudelová, Ing. Gross, p. Darmovzal, Mgr. Kočička  
 
Návrhová komise: p. Pechal, Mgr. Trzaskalik  
 
hlasování  17 – 0 – 0   
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Chalupa, Bc. Doležel 
                  
Hlasování  17 – 0 – 0  
 
Sčitatelka:   Barbora Krahulcová     
                                                                                                   
 
Zapisovatelka: Mgr. Alena Kiedroňová   
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 
 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Předání Ceny města a poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem 
3. Zpráva o činnosti Rady města 
4. Kontrola plnění usnesení 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 150 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č.  220 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 283 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 361 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 427 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/1 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 650/1 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 1012/1 a 1013 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1137/1 
14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1465/15 
15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1816/3 
16. Vyhlášení záměru na darování nemovitostí - části pozemků 252, 315 a 316 
17. Podání žádosti o odkup pozemku parc. č. 774/2 
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18. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č.  117/4 
19. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 252 
20. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 342 
21. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 444 
22. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1022/1 
23. Zápis z jednání majetkového výboru 
24. Příspěvek k nájmu v revitalizovaných bytech  
25. Uzavření budoucí smlouvy darovací č. 207/2016-MP 
26. Dostavba smuteční síně 
27. Schválení účetní závěrky Města Vrbna pod Pradědem k 31. 12. 2015 
28. Závěrečný účet Města Vrbna pod Pradědem za rok 2015 
29. Rozpočtové opatření 4/2016 
30. Zápisy z jednání finančního výboru 
31. Zpráva revizní komise DSO Vrbensko 
32. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska 
33. Smlouva o poskytnutí úvěru na zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala 509-

515 
34. Regio - uzavření smlouvy - strategický plán 
35. Komunitní plánování sociálních služeb - návrh časového harmonogramu 
36. Plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska 2015-2018 
37. Zpráva o činnosti výborů 
38. Různé, diskuse 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
pí Kubíčková: mám z dnešního jednání radost, protože nás čekají příjemné chvíle, ale o 
tom později; nyní procedurální záležitosti 
Dnes dorazila zpráva od Ing. Kudelové, kde žádá, abychom zařadili bod k příspěvku na 
pořízení studní – rozšíření podmínek pro vybudování studen ve výši 40 tis. Kč; RM měla na 
posledním jednání 3 žádosti, ale mění se podmínky, nastává sucho a stává se, že i nedávno 
zřízené studny vysychají, rozhodli jsme se v RM tento bod neprojednávat a udělat průzkum, 
bohužel žádnou dokumentaci jsme na městě nedohledali; v tuto chvíli máme domluvenou 
schůzku s odborníky z oblasti vodohospodářství a s p. Sokolem a probereme různé varianty 
včetně vodovodu; možná budou možnosti, jak si pomoci finančně, protože MŽP chystá 
dotace i na vybudování vodovodů v malých osadách a obcích; kdyby bylo pro nás přijatelné 
a věděli jsme, že vodovod bude spolehlivým zdrojem dodávky vody, pak se k tomu 
postavíme; nyní se žádosti o dotace jen pozastavily, než se rozhodne, jakým směrem se 
vydáme; požádala bych, abychom vyslyšeli návrh paní Kudelové o zařazení další podmínky 
pro přiznání dotace, a to zařazením za bod 28 dnešního programu, před bod rozpočtové 
opatření; máte někdo jiný návrh? - není 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 9. 5. 2016 
17 – 0 – 0  
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s doplněním 
17 – 0 – 0  
hlasování viz výše usn. 199/14/2016 
Předložil: Květa Kubíčková  
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2. Předání Ceny města a poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem 
 
pí Kubíčková: na úvod této části chci připomenout, jak jsme se rozhodli udělovat ocenění 
občanům města za mimořádné aktivity; do konce února mohla každá právnická nebo fyzická 
osoba posílat návrhy na ocenění osobností, první ceny byly schváleny v ZM v březnu; 
celkem bylo pro letošní rok zaevidováno 12 návrhů na 3 druhy ocenění – čestné občanství, 
cenu města a poděkování RM, z nich bylo zastupitelstvem schváleno 5 kandidátů na cenu 
města a 3 kandidáti následně na zasedání rady města na poděkování RM; na úvod chci 
přidat osobní gratulaci, poděkování a vzdání úcty všem lidem, kteří budou oceněni za 
obětavost, vytrvalost a přispívají tak nám všem k tomu, abychom tady žili krásně, spokojeně 
a našli si tu to své, ať jsou to kulturní akce, práce s dětmi, seniory, práce v klubech a tak, je 
to obdivuhodné a tito lidé vykonávají celoživotně; dovolím si požádat naše oceněné, aby 
přišli za námi sem na pódium 
Ceny města Vrbna pod Pradědem 
Pan Karel Michalus - na Karlovi je úžasné, ten, i kdyby měl padnout, pracuje; to je ta jeho 
šťáva do života, věřím, že nám zůstaneš věrný a budeš nám i nadále dělat radost se svými 
nápady 
Pan Karel Friedrich – je to úžasný člověk, vytrvalý, odhodí všechny bolístky, vytrval celý 
život a věnoval se mladým hasičům, dětem; děkuji Vám za práci a přeji hodně, hodně zdraví 
Pěvecký sbor města Vrbna – náš vrbenský sbor je všude znám v tom nejlepším smyslu, 
kvalita, vystupování, reprezentace v České republice i v zahraničí; mockrát děkuji za 
reprezentaci a přeji sboru, aby mu to i nadále zpívalo úžasně, nyní pojedou do Francie, 
budou nás krásně reprezentovat a předají pozdrav našeho města; přeji Váh hodně úspěchů 
i omlazení sboru, ať máte pokračovatele 
pí Janků: děkujeme za ocenění, máme letos 45 let 
Pan Antonín Břenek – je srdcem i duší Mnichova, vážíme si, jak se stará a pro 
Mnichovany, vyřizuje věci, vznikla kolem něj bezvadná parta lidí, kteří dnes pracují v OV, 
záleží jim, aby se komunita rozvíjela a Mnichov žil kulturním životem a bylo tam vše 
v pořádku; chci mu za město i za Mnichovany moc poděkovat, že drží partu a stmeluje ji a 
jde mu o rozvoj místní části, přála bych i dalším částem Vrbna, aby měly podobné party, 
moc děkuji 
Paní Edeltrauda Obrusníková, ta se bohužel dnes nemohla dostavit, ale pověřila svého 
syna k převzetí ceny; ta se paní Obrusníkové uděluje za mimořádný přínos OS Praděd za 
dlouholetou práci, rozšiřování spolupráce v příhraničí, kdysi byla i místostarostkou města 
Vrbna, měla na starosti také školství a neměla to lehké, je úžasná, čiperná, jezdí s námi na 
gastronomické akce do Polska a má kolem sebe výborná děvčata a výběrně vaří, v Polsku 
slavíme úspěchy, náš vrbenský stánek bývá jako první vyjedený ; mám velkou úctu k její 
práci; buď hrdý, Petře, jakou máš mámu 
Nyní přistoupíme i předání ocenění – Poděkování rady města 
Paní Helena Rusková, bohužel se nemohla dnes zúčastnit, její práci znáte, snad každý 
druhý Zpravodaj přináší cestovatelské články, psala i do regionálních novin, viděla jsem její 
knihu, kterou vydala, jen je škoda, že se nenašel nakladatel, který by vydal knihu ve více 
výtiscích; 
Paní Ludmila Strnadová – převezme poděkován í rady města za práci v ženském hnutí po 
dobu 45 let; pracuje dlouhou dobu v ženském hnutí a věnuje se lidem, rozvoji komunity, 
která se schází, ať je to politický klub nebo kroužek, je to velkorysost. Přeji hodně zdraví pro 
další práci 
Sdružení dobrovolných hasičů - za činnost sboru při zachraňování životů a majetku 
občanů; je to zasloužené ocenění, všichni víme, co pro nás dělají hasiči ve všech situacích, 
kdy je to potřeba, při nehodách, přírodních kalamitách, požárech, kromě ceny vás čeká 
začátek stavby hasičské zbrojnice, to bude nejlepší dárek pro naše hasiče 
Přeji si, aby v dalších letech tady stáli další lidé, kteří pro naše město dělají dobré věci, 
věřte, že takových lidí je tady velmi mnoho, děkuji všem moc a ostatním přeji, abyste dostali 
ocenění třeba příští rok. 
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Předkládá Ing. Müllerová: 
3. Zpráva o činnosti Rady města 
 
Od posledního zastupitelstva konaného 30. 3. proběhlo 5 jednání rad, poslední dne 8. 6. 
 
RM souhlasila 
 

- s uzavřením podnájemních smluv na dobu 1 roku 
- s převodem práv a povinností k bytům 
- s vyhrazením parkovacího stání 
- s napojením na komunikaci Zlatohorská přes pozemek p.č. 1839/3 v k.ú. Vrbno  

pod Pradědem 
- s napojením kanalizační přípojky vedoucí přes pozemek ve vlastnictví města p.č. 

133/2 v k.ú. Železná pod Pradědem 
- s vyřazením a likvidací zařízení v majetku města a věcí nalezených 
- s doplacením náhrady škody na majetku dle doporučení advokátní kanceláře 
- s kácením dřevin – břízy, smrky, tůje, 
- s pořádáním závodu v orientačním běhu „Mistrovství Moravskoslezského kraje na 

krátké trati“ dne 17. 4. 2016 v městském lese 
- s pořádáním cyklistického kritéria zařazeného do Jesenického šneku v areálu BMX 

dne 14. 5. 2016 
- dle žádosti společnosti KARETA s.r.o. se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, 

zastoupené jednatelem společnosti Ing. Markem Němcem, s doplněním Územního 
plánu města Vrbna pod Pradědem ve smyslu záměny stávajícího vleku za 
čtyřsedačkovou lanovou dráhu. Žadatel je připraven se podílet na zvýšených 
nákladech spojených se zapracováním výše uvedené změny. 

- s přeložením nadzemního vedení na parcele č. 967/12 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z 
důvodu výstavby komunikace pro výjezd hasičských vozidel 

- s přijetím nabídky na zajištění zadávacího řízení pro akci "Vrbno pod Pradědem, nám. 
sv. Michala stavební úpravy panelového bytového domu č.p. 509 – 515 a rozhodla o 
uzavření příkazní smlouvy s firmou OSIGENO s.r.o., Šumperk 

- se zveřejněním prezentace města Vrbna pod Pradědem na čtyřech multimediálních 
informačních tabulích v Olomouci za navrženou cenu a s rozložením platby na tři roky 

- s umístěním reklamních poutačů o rozměru 150 x 50 cm na sloupy veřejného 
osvětlení 

- s podáním projektové žádosti "Restaurování kamenného náhrobku A. H. Roessner" z 
dotačního titulu Ministerstva kultury 

- se vstupem a provedením stavby "Provedení hydroizolace s rekonstrukcí dešťové 
kanalizace bytového domu č.p. 421 ulice Nádražní Vrbno pod Pradědem na pozemku 
p.č. 1172/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem" 

- se zadáním zpracování studie na vedení cyklotrasy z Vrbna pod Pradědem do 
Karlovic Ing. Petru Barandovskému, Projektování dopravních a lesnických staveb, 
Vančurova 240/55, 74601 Opava, za nabídkovou cenu 15.000 Kč bez DPH 

- s umístěním stavby "Šatna lyžařské školky na pozemku p.č. 1684/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem";  investorem stavby je KARETA 

- s přijetím nabídky na zpracování Studie systému zeleně v rámci akce Revitalizace 
prvků sídelní zeleně ve Vrbně pod Pradědem od Typha ateliér Brno. 

- se zněním dotazníku k optimalizaci kulturních zařízení a nákupu Klubu LNH 
 

 
Schválila 
 

- účetní závěrku Mateřské školy Ve Svahu, MŠ Jesenická, ZŠ, Střediska kultury a 
vzdělávání a Domova pro seniory sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015, 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 těchto organizací a rozdělení tohoto 
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hospodářského výsledku 
- aktualizovaná pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku 

města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) a zrušila dosud platná pravidla 
- přidělení bytu na ul. Husova, Bezručova, Ve Svahu, na Sv. Michala, Krejčího 
-   zadání veřejné zakázky a kompletní zadávací technické podmínky na stavební práce  
včetně příloh akce „Hasičská zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem“ a jmenovala komisi pro 
otevírání a hodnocení nabídek, dále rada vzala na vědomí protokol komise z otevírání a 
hodnocení nabídek a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče - Hroší stavby 
Morava, a.s. (IČO 28597460), Olomouc. Rada rozhodla o uzavření smlouvy na 
zpracování projektové žádosti o dotaci k akci Výstavba hasičské zbrojnice s Regionální 
poradenskou agenturou, s.r.o., Brno. Dále rada rozhodla o uzavření příkazní smlouvy v 
rámci této akce mezi Městem a: 

          1) Ing. Mojmírem Hlupým, Bruntál na výkon autorského dozoru 
          2) Petrem Volčíkem, Staré Město na výkon koordinátora BOZP 

3) Jiřím Skácelem, Vrbno pod Pradědem na technický dozor investora 
- znění výzvy k podání nabídek na VZMR "Oprava tribuny TJ Vrbno pod Pradědem" a 

jmenovala členy hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek 
s nabídkami a souhlasila s obesláním tří firem. Rada po projednání písemného 
záznamu o posouzení a hodnocení nabídek rozhodla na návrh komise vyhlásit novou 
veřejnou soutěž malého rozsahu "Oprava tribuny TJ Vrbno pod Pradědem" dle 
upravené zadávací dokumentace a dále vyhlásit novou veřejnou soutěž malého 
rozsahu na zabezpečení ochrany tribuny pro případ zásahu bleskem a vybudování 
zpevněné plochy nad horní řadou sedadel tribuny TJ Vrbno pod Pradědem dle 
upravené zadávací dokumentace 

- náhradní výsadbu na pozemcích v majetku města Vrbno pod Pradědem p.č. 1587, 
1590, 1595 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

- návrh likvidační komise na vyřazení a způsob likvidace neupotřebitelného majetku 
příspěvkové organizace MŠ Ve Svahu 

- pořadník na byty v domě s pečovatelskou službou odsouhlasený bytovou komisí 
 
Neschválila 

- přidělení bytu mimo schválený pořadník 
 

Rozhodla 
 

- o poskytnutí dotací Spolku přátel školy, Mateřské škole Jesenická, Jiřímu Zadoveiovi, 
Zvonku spolek pro obnovu kultur a řemesel Vrbenska a to dle programu II. Dále dle 
programu III Rostislavu Němcovi, Vojtěchu Kmínkovi, Michalu Liškovi 

 
- poskytnout dotaci z rozpočtu Města Vrbna pod Pradědem Společnosti pro ranou péči se 

sídlem v Ostravě ve výši 3.000 Kč 
- o uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo stavby č. 43/2016-

MP na pozemku parc. č. 774/1, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
Tato smlouva se zřizuje ve prospěch budoucího stavebníka GW Train Regio 

- o uzavření předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- o uzavření předložené Smlouvy o zřízení práva stavby č. 120/2016-MP na pozemcích 

nebo jejich částech, které jsou ve vlastnictví města, a to parc. č. 1682/1, 1682/2, 1684/1, 
1684/2, 1689 zapsané na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, a na kterých společnost 
Kareta s.r.o., IČ 62360213, se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, zastoupená 
jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Němcem, postavila bobovou dráhu 

- o uzavření smlouvy o přezkumu hospodaření města za rok 2016 s auditorem Ing. Jiřím 
Turoněm 
 

- o uzavření  smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 1220 za účelem umístění stávající 
kryté autobusové zastávky, a to za 1.500 Kč/rok 
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- o vyhlášení záměrů na pronájmy pozemků 
- o uzavření Smlouvy o výpůjčce automobilu - speciální plošina TATRA 
- o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce akce " Vrbno pod Pradědem, nám. sv. 

Michala, stavební úpravy panelového domu č.p. 509 - 515" a jmenovala komisi pro 
otevírání a hodnocení nabídek 

- o variantě č. 1 opravy místní komunikace Myslivecká - v letošním roce provést pouze 
vyplnění rýhy vytvořené stavbou kanalizace asfaltovým betonem se zalitím prasklin a 
pracovních spár asfaltovou zálivkou 

- o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy MK 2016" uchazeči, který podal 
nejnižší nabídkovou cenu - firmě Naděžda Klíčová 

- změnit formát Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska ze současného A5 na velikost A4 s 
cílem zlepšit přehlednost řazení článků a obsah tohoto periodika a dále rozhodla navýšit 
cenu Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska na 15 Kč za výtisk, u dvojčísla na 20 Kč. 
Změna formátu i ceny periodika bude od září 2016. 

- o vyplacení odměn pro ředitele příspěvkových organizací  
- o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku 

"Našim hrdinům světové války" v celkové výši 40.000 Kč 
- o přijetí dotace ve výši 100.000 Kč k dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
- o přijetí dotace ve výši 452.000 Kč na výkon sociální práce od poskytovatele MPSV, 

odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 
- o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu tělocvičny - za účelem užívání lezecké stěny  
- o uzavření Smlouvy na dobu 1 roku s automatickým prodloužením o pronájmu 

nebytových prostor za účelem zprostředkování pojištění, hypoték, atp. v budově bývalého 
gymnázia, mezi Městem a společností Česká pojišťovna, a.s. 

- o uzavření smlouvy na zpracování projektové žádosti k akci Revitalizace prvků sídelní 
zeleně ve Vrbně pod Pradědem s firmou Tizzi spol. s.r.o., Kroměříž. 

 
Jmenovala 
 
- člena kulturní komise a člena komise pro přípravu výstavy v Senátu paní Jitku 

Martinkovou po odvolání paní Jitky Musilové 
- členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 

rozsahu "Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem",  dále byla seznámena se 
zprávou o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku v rámci tohoto projektu a rozhodla o přidělení zakázky uchazeči, který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku - firmě TBO s.r.o., Družstevní 5, 330 27 Vejprnice  

- komisi pro posouzení nabídek na poskytnutí dlouhodobého úvěru na investiční akci 
"Zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515 ve Vrbně pod Pradědem" 

 
 
Byla seznámena 
 
- se zapojením města do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" 
- s nabídkami zpracování strategického plánu rozvoje města a rozhodla o uzavření smlouvy 

s firmou REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., Ostrava-Poruba, na zpracování 
první části strategického plánu rozvoje města Vrbna pod Pradědem za podmínky 
odsouhlasení zastupitelstvem města  

- s výroční zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna v roce 2015 
- s výsledkem hospodaření města za daná období 
- s informací o uzavření provozu MŠ Jesenická a Ve Svahu v době letních prázdnin 
- se zápisy komisí  
- se záměrem města Bruntálu snížit v roce 2017 maximální příspěvek na dopravní 

obslužnost o pětinu a výzvou obcím navrhnout, které autobusové spoje v roce 2017 
redukovat a doporučila starostce města jednat se zástupci dalších dotčených obcí 



 7 

- se zásadami poskytnutí šlapací čtyřkolky, dvou elektrokol a čtyř horských koloběžek 
společností Moravian - Silesian Tourism, a rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce 
těchto zařízení, dále byla seznámena s návrhem provozování těchto jízdních prostředků 
v rámci projektu Všude blízko, s návrhem smlouvy na pronájem části pozemku v areálu 
Autokempu Dolina v Ludvíkově pro potřeby půjčovny těchto kol a bezpečnostních přileb a 
s návrhem provozního řádu, technickým a personálním zabezpečením půjčovny kol, 
zajištěním servisu kol 

- se žádostí MUDr. Miroslava Schuberta, rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem 
objektu bývalých jeslí mateřské školy na ulici Jesenická a dále pak rozhodla o pronájmu 
části budovy za účelem provozování ambulance dětského lékaře 

- s plánem oprav bytového fondu na rok 2016 
- s výdaji spojenými s provozem bývalé mateřské školy na ulici Žižkova za období od 9. 

11. do 31. 12. 2015 
- s výroční zprávou o činnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2015 
- s výroční zprávou o činnosti a hospodaření Domova pro seniory v Mnichově za rok 2015 
- s návrhem programu na příměstský tábor města Vrbna pod Pradědem na rok 2016 a 

rozhodla cenu týdenního turnusu, a to pro děti s trvalým pobytem ve Vrbně pod 
Pradědem ve výši 490 Kč/týden a pro děti s trvalým pobytem mimo Vrbno pod 
Pradědem ve výši 650 Kč/týden 

- s postupem hledání záměru využití objektu DOMA v Mnichově pod Pradědem 
- s dohodou o vybudování nadzemních hydrantů ve Vrbně pod Pradědem 
- s informacemi o možném provozování smuteční síně a zřízení střediska služeb 

pohřebnictví a souhlasila se záměrem střediska služeb pohřebnictví 
- s žádostí ZŠ Vrbno o bezúplatný převod kuchyňského robota s příslušenstvím z objektu 

bývalé MŠ Žižkova do kuchyně ZŠ Vrbno jako náhradu za poškozené zařízení a 
souhlasila s tímto převodem 

 
Vydala 
- Nařízení č.2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vrbna 

pod Pradědem včetně místních částí 
-  
Udělila 
-  poděkování Rady města 1. paní Heleně Ruskově, 2. paní Ludmile Strnadové, 3. Sboru 
dobrovolných hasičů  
 

5.4. proběhly Valné hromady společnosti Technické služby s.r.o. a Teplo s.r.o 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti Rady města 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 200/14/2016 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
 
 
 
Předkládá Ing. Miroslav Adámek 
4. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
pí Kubíčková: pan Hendrych nám připravuje zatím studii, protože náklady na rekonstrukci 
mohou být stanoveny až v době, kdy budeme znát využití KD, proto jsme termín chtěli použít 
na prosinec, podobně u DOMA, už jsme dostali odhad na vytápění KD, ale protože nelze 
dohledat PD a historické hodnoty, náklady na vytápění, dělá se to podle budov podobného 
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typu a velikosti; u DOMA, to je krátká záležitost, v tuto chvíli nejsme schopni dát relevantní 
informace; o DOMu by se dočasně postarali Mnichované 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
176/12/2016-2 - zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a jeho následného 
provozu 
Zodp.: Rada města        TK: 14. 12. 2016 
 
197/13/2016-5 - radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu 
(Penzion DOMA Mnichov) 
Zodp.: Rada města        TK: 14. 12. 2016 
 
198/13/2016-1 - rozeslat zastupitelům plán oprav místních komunikací na rok 2016 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 201/14/2016 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Předkládá Ing. Pešatová 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 150 
   -    bez připomínek – 
RM doporučuje, MV souhlasí, i komise výstavby a životního prostředí 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 150 o výměře 68 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 202/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č.  220 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: souhlas odboru, výboru, i RM doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
části pozemku parc. č. 220 o výměře cca 1000 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany 
rozsáhlé chráněné území 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 203/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 283 
   -    bez připomínek – 
Odbor souhlasí, MV i komise souhlasí, RM doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 283 o výměře 955 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh 
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 204/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 361 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor souhlasí, MV souhlasí s tím, že by se měli oslovit majitelé sousedících 
pozemků, v současnosti zde není žádný nájem  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 361 o výměře 113 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany rozsáhlé chráněné 
území 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 205/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 427 
 
Ing. Pešatová: u první varianty je žadatelem P. Kamenský, u druhé římskokatolická farnost, 
odbor výstavby doporučuje držet se koncepce, co je, RM rozhodla o zpracování variantního 
návrhu, MV nesouhlasí, je strategický bod, mohlo by být v rozporu s koncepcí, komise 
výstavby navrhuje zvážit ponechat v majetku města a pro jeho potřeby využít 
pí Obrusníková: farnost měla v úmyslu na tomto pozemku vybudovat budovu odpovídající 
charakteru místa, dříve tady byla dvoupodlažní budova, dole by byly služby třeba pro turisty, 
prodej vlastních výrobků apod., v druhém podlaží jsme uvažovali, že by byly startovací byty, 
zde je pořadník na byty hodně napjatý, mohl by takový objekt přijít vhod 
pí Kubíčková: jedná se teprve o vyhlášení, navíc upozorňuji na stanovisko MV, nemáme 
v tuto chvíli zpracovánu studii, jak by náměstí mělo vypadat, myslím, že by v tuto chvíli měl 
pozemek zůstat v rukou města, budu hlasovat proti, dávám i proti návrh, aby ZM rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej 
Hlasování o protinávrhu – ZM rozhodlo nevyhlásit záměr ani na prodej ani na právo stavby: 
16 – 1 (Obrusník) – 0 
Protinávrh byl přijat 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 427 o výměře 887 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
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pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, způsob ochrany 
rozsáhlé chráněné území 

 
hlasování 

 
viz výše 

 
usn. 206/14/2016 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: je doporučení i souhlas komisí, MV i RM 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 645/1 o výměře 2474 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh 
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 207/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 650/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor souhlasí, RM doporučuje, MV i komise výstavby souhlasí, 
v současnosti je v pronájmu PLZ, ten bude informován 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 650/1 o výměře 1734 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh 
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 208/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 1012/1 a 1013 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor výstavby: přes pozemek vede NN, MV nesouhlasí, doporučuje 
pronájem, komise výstavby: souhlasí, MPO – během 20 let se pozemky staly funkčním 
celkem a vznikly na nich dočasné stavby 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
1/1. 
pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 1928 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond 
1/2. 
pozemku parc. č. 1013 o výměře 490 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
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druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Janků) usn. 209/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1137/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor souhlasí, MV i komise výstavby souhlasí, Rm doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
části pozemku parc. č. 1137/1 o výměře cca 82 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku orná půda, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 210/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1465/15 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor souhlasí, RM doporučuje, MV i komise výstavby souhlasí, jde o 
poslední pozemek na Bělidle, je zasíťován 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 1465/15 o výměře 744 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné 
území 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 211/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1816/3 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: více žadatelů, odbor výstavby bez přístupové komunikace a při NN 
nedoporučuje, MV nesouhlasí, komise výstavby nesouhlasí, pozemek musí být v režimu 
paktu, pozemek by se vracel státu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
pozemek parc. č. 1816/3 o výměře 8776 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 212/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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16. Vyhlášení záměru na darování nemovitostí - části pozemků 252, 315 a 316 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: při rekonstrukci mostu došlo k posunutí, pozemky by se darovaly správě 
silnic, MV i odbor výstavby souhlasí, RM doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o vyhlášení záměru na darování nemovitostí - pozemků: 
1/1. 
části pozemku parc. č. 252 o původní výměře 3226 m2 - druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Mnichov pod Pradědem, od kterého se podle 
návrhu geometrického plánu č. 675-83/2015 oddělí díl "b" o výměře 1 m2 
1/2. 
části pozemku parc. č. 315 o původní výměře 111 m2 - druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace v k.ú. Mnichov pod Pradědem, od kterého se podle návrhu 
geometrického plánu č. 675-83/2015 oddělí díl "c" o výměře 7 m2 
1/3. 
části pozemku parc. č. 316 o původní výměře 24 m2 - druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace v k.ú. Mnichov pod Pradědem, od kterého se podle návrhu 
geometrického plánu č. 675-83/2015 oddělí díl "a" o výměře 5 m2 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 213/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
17. Podání žádosti o odkup pozemku parc. č. 774/2 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: město zde buduje chodník, uvažujeme o podání žádosti, nachází se u 
přejezdu Zlatohorská 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o podání žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 774/2, o výměře 152 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, využití pozemku dráha, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, který je ve vlastnictví České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových přísluší s tímto majetkem hospodařit. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 214/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č.  117/4 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
pozemku parc. č. 117/4 o výměře 82 m2, zapsaný na LV179, v k.ú. Železná pod Pradědem, 
druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
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půdní fond 
 
za účelem:    narovnání uživatelských vztahů  
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
žadatel:    J**** R**** a S**** R**** 
za cenu 150 Kč/m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí 
+ ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 215/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
19. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 252 
   -    bez připomínek – 
 
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. 252 o výměře cca 90 m2 (původní výměra 3226 m2), zapsaný na 
LV290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území 
 
za účelem:    zabezpečení napojení na místní komunikaci 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
žadatel:    S**** M**** a M**** M**** 
za cenu 30 Kč/m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + 
náklady na zpracování GP + ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 216/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 342 
   -    bez připomínek – 
 
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. 342 o výměře 527 m2, zapsaný na LV290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
za účelem:    funkčního celku s domem č.p. 288 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
žadatel:    B**** K**** 
za cenu 200 Kč/m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí 
+ ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 217/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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21. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 444 
   -    bez připomínek – 
p. Pleva: ohlašuji 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. 444 o výměře cca 180 m2 (původní výměra 3226 m2), zapsaný na 
LV290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh pozemku orná půda, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
za účelem:    rozšíření zahrady 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
žadatel:    M**** P**** 
za cenu 150 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + náklady na 
zpracování GP + ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se (p. Pleva) usn. 218/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
22. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1022/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: Zm chtělo na posledním zasedání informaci, zda má žadatel smlouvu na 
přístup k pozemku od PF, zatím jeho pracovnice neměla čas vystavit 
pí Kubíčková: navrhuji doplnit do usnesení s podmínkou, že bude předložena smlouva o 
věcném břemeni před kupní smlouvou 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
pozemku parc. č. 1022/1 o výměře 2386 m2, zapsaný na LV290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond s tím, že při prodeji bude předložena uzavřená smlouva o věcném 
břemeni 
 
za účelem:    výstavby chaty – rekreačního domku 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
žadatel:    L**** V**** 
za cenu 100 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 219/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
23. Zápis z jednání majetkového výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 220/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
24. Příspěvek k nájmu v revitalizovaných bytech  
    
Ing. Pešatová: podle nového občanského zákoníku na to jako majitelé máme právo 
pí Soudková: na stole máte zápis FIN výboru, je z něj patrné, že se všichni členové shodli, 
že příplatky jsou zbytečné, že lepší by bylo navýšit nájem o 3 Kč/m2, město má v širokém 
okolí nejnižší nájmy, proto dávám protinávrh, že ZM stahuje z jednání bod č. 24 a ukládá 
radě navýšit nájemné o 3 Kč za m2 s účinností od 1. 1. 2017 
pí Kubíčková: souhlasím s finančním výborem, máme i stanovisko našich právníků, musíme 
se o byty starat lépe a za stávající ceny nelze dělat údržbu tak, jak by si představovali 
nájemníci i my; je třeba dívat se v kontextu, někdo namítá, že se vybírá za nájmy a ne vše se 
dostane zpátky; je třeba vidět v souvislostech, dělá se zateplení domů, teplovody, tyto 
investice se nepromítají lidem v nájmu; město opravdu zaspalo, a proto máme některé byty 
v takovém stavu; nyní, když se byt opustí, město se snaží zrekonstruovat, snažíme se 
nestěhovat sem nového nájemníka, když je tu shnilé jádro, peníze jdou zpět do bytů 
pí Soudková: je to záležitost nepříjemná, a pokud lidem peníze na bydlení nezbývají, je tady 
možnost požádat si o příspěvek na bydlení přes úřad práce 
 
Hlasování o protinávrhu: ZM stahuje bod 24 a ukládá RM provést zvýšení nájemného na 
plošnou výměru o 3 Kč/m2 od 1. 1. 2017: 17 – 0 – 0  
pí Janků: bude to u bytů všech kategorií? 
pí Kubíčková: ano, plošně, navíc už se byty takto nekategorizují 
Ing. Pešatová: nájemné se nezvyšovalo od roku 2010 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stahuje z jednání  

návrh stanovení příspěvku k nájmu v revitalizovaných bytech 
 
2.  ukládá 
radě města navýšit plošně nájemné o 3 Kč/m2 s účinností od 1. 1. 2017 
Zodp.: Rada města   TK:14.12.2016 

 
hlasování viz výše usn. 221/14/2016 
Předložil: Bc. Pavel Kopča 

 
 

 

25. Uzavření budoucí smlouvy darovací č. 207/2016-MP 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: Trasa chodníku je stanovena na pozemcích budoucího dárce 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření budoucí darovací smlouvy č. BR/2/i/2016/HH (evidenční číslo města 207/2016-
MP) mezi Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
(budoucí obdarovaný) a Moravskoslezským krajem zastoupeným z pověření hejtmana 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, středisko Bruntál, 
Zahradní II/19, 792 01 (budoucí dárce) která se týká darování částí pozemků parc. č. 1374 
(ostatní plocha/silnice) a parc. č. 1375 (ostatní plocha/silnice) zapsaných na LV 174, v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 222/14/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
26. Dostavba smuteční síně 
 
Ing. Pešatová: smuteční síň by měla být dokončena v říjnu 2016 a z materiálů navržených 
projektantem 
pí Soudková: 30. 5. jsme se sešli ve finančním výboru, pí Magdálková nás informovala o 
prohlídce objektu, shodli jsme se, že bychom chtěli předložit výši nákladů potřebných 
k dokončení 
pí Kubíčková: návrh FIN výboru jsme respektovali a bod zařadili do programu ZM, byla jsem 
rozčarována nad tím, že když jsme ve 2 dnech připravili prohlídku síně, účastnilo se jen 7 
členů ZM, někteří ani nedali vědět, i tak se dala domluvit individuální prohlídka, člověk by měl 
vidět, aby mohl rozhodovat; vedení města se snaží dávat co nejvíce informací a ne všichni 
zastupitelé to využívají; co se týče smuteční síně, nejsem si jistá, jestli další předkládání 
nákladů není zbytečným zatěžováním úředníků, na dostavbu dohlížíme neustále, pan 
Šmarda dojíždí i 3x měsíčně, vše je pod důslednou kontrolou; jediné, od čeho jsme ustoupili, 
je výstavba jedné venkovní zídky u zadní části vstupu do síně, zjistili jsme, že tam bude 
stačit vysvahování zeminy a nevydávat peníze na zídku; nicméně respektuji přání FIN 
výboru, ale propříště bych zvažovala, tyto věci jsou dohledatelné a pan Skácel vám vše 
ukáže a vysvětlí – materiály, faktury, technologie; chtěla bych požádat FIN výbor, aby 
zvažoval, jestli je to vždy nutné žádat, je to i u sociálního začleňování, to je oblast, která by 
měla spadat pod kontrolní výbor, zvažte kompetence, které FIN výbor má, navíc výbory jsou 
poradním orgánem 
pí Magdálková: výbory jsou i iniciačním orgánem; pana Skácela to nezatíží déle než 10 
minutami; nechtěla bych se dožít toho, že dojdeme k tomu, že ve finále nemáme peníze, jak 
říkáte, když něco děláme, dělejme to pořádně 
pí Kubíčková: já tomu rozumím, samozřejmě peníze jsou schválené v rozpočtu, v této chvíli 
s tím vycházíme, diskutujeme s p Skácelem, nevím, jestli ještě dokáže odhadnout některé 
práce cenově, leccos už má nasmlouvané, nyní jde o dokončování a tak, jsem přesvědčená, 
že stavba se neošidí, ani není jak, materiál je nakoupen, myslím, že se do plánované ceny 
vejdeme, a pokud se vejdeme do termínu dokončení k 30. 8. nebo 30. 9., snažíme se šetřit 
náklady, naše firmy nám půjčují lešení zdarma nebo s velkými slevami, stává se, že firma má 
někde zakázky a pan Skácel čeká, abychom půjčení techniky draze neplatili; já věřím, že vše 
zdárně dopadne a všem se bude líbit; doporučujeme, aby se zpracoval přehled nákladů 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
radě města zpracovat přehled nákladů potřebných k úplnému dokončení stavby s termínem 
předložení na dalším jednání ZM 
T: 21. 09. 2016 
O: Rada města 
 
hlasování 16 pro, 1 proti (p. Michalus), 0 zdržel se usn. 223/14/2016 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová: 
27. Schválení účetní závěrky Města Vrbna pod Pradědem k 31. 12. 2015 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: účetnictví bylo zkontrolováno auditorem, kontroloval také FIN výbor a vydal 
zprávu – konstatuje, že schvalovaná závěrka poskytuje věrný obraz účetnictví, 
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v hospodaření města nebyly nalezeny žádné nedostatky, doporučuje schválit bez výhrad 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 224/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
28. Závěrečný účet Města Vrbna pod Pradědem za rok 2015 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: jde o detailní materiál, bylo zveřejněno na elektronické úřední desce i 
fyzicky na vývěsce, doporučuji schválit souhlas s hospodařením 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2015, jehož součástí je zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015. 
 
2. vyslovuje 
souhlas s hospodařením za rok 2015 bez výhrad 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 225/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
Nově zařazený bod: 
Příspěvek na vybudování studny 
pí Kubíčková: přišly 3 žádosti o příspěvek, ale vzhledem k suchu se začínáme zabývat 
krizovým plánem, co dělat s nedostatkem vody v místní části Mnichova, občané hlásili 
vyschlé studny, bod jsme odložili s tím, že uděláme studii, kolik by vybudování vodovodu 
stálo; podle Ing. Kudelové už se v minulosti chystalo, nyní je p. Sokol na dovolené, počkáme 
na něj a rozhodneme; je tu ještě návrh pí Kudelové o rozšíření podmínek pro poskytování 
příspěvku, žádám vás, abyste přistoupili na schválení změny v rámci příspěvku na 
vybudování studny; navrhuji usnesení: 
ZM rozhodlo o zrušení usnesení ZM č. 285/17/2013  ze dne 26. 9. 2013 a rozhodlo o 
poskytnutí příspěvku ve výši 40 tisíc na vybudování vlastní studny na rekonstrukci studny 
nebo náhradu stávajících studní pro majitele nemovitostí v k.ú. Mnichov za splnění 
podmínek: 

- nejedná se o novostavbu nemovitosti 
- prokázání odebírání z provizorního zdroje 
- předložení vodoprávního povolení 
- předložení posudku hydrogeologa, kterým bude potvrzena smysluplnost poskytnutí 

příspěvku 
Jde o rozšíření tohoto bodu 4; u novostaveb se neřeší, každý stavebník má podmínku, že si 
musí vybudovat vlastní studnu 
Hlasování o návrhu usnesení: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o zrušení usnesení ZM č. 285/17/2013 ze dne 26. 9. 2013 
 
2. rozhodlo 
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o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na vybudování vlastní studny, rekonstrukci nebo 
náhradu stávající studny pro majitele nemovitostí v k.ú. Mnichov p. P za splnění 
následujících podmínek: 
2/1.  nejedná se o novostavbu nemovitosti 
2/2.  prokázání odebírání vody z provizorního vodovodu napojeného na povrchové vody 
2/3.  předložení vodoprávního povolení 
2/4.  předložení posudku hydrogeologa, kterým bude potvrzena smysluplnost opatření - 
poskytnutí příspěvku 
Usnesení č. 235/14/2016  
 
 
29. Rozpočtové opatření 4/2016 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: týká se přijatých dotací na činnost sociálních služeb, hasiče, výdaje na 
Bezpečnou cestu a chodník Zlatohorská, výdaje na 2 záležitosti byly v kapitole bytů, 
zateplení na Sv. Michala se bude dělat z úvěru; prosím zastupitele, aby v souvislosti 
s předcházejícím bodem 3612, kde je částka 505 tisíc, aby byla změněna na 705 tisíc, a 
těchto 200 tisíc bude na kapitolu pitná voda – na hydrogeologické vrty, už 3 žádosti na úřadu 
máme, do konce roku by mohly přijít ještě další 2; žádám, aby zastupitelé schválili 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 4/2016 s touto úpravou: v kapitole 3612 změnu výdajů z 505 000 Kč na 
705 000 Kč a doplnění nové výdajové kapitoly 2310 s výdaji 200 tisíc Kč 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 226/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
30. Zápisy z jednání finančního výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z 10., 11., 12. a 13. jednání finančního výboru 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 227/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
31. Zpráva revizní komise DSO Vrbensko 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bere na vědomí 
zprávu revizní komise DSO Vrbensko ze dne 4. 2. 2016. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 228/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
32. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska 
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   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bere na vědomí 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2015, jehož 
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 229/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
33. Smlouva o poskytnutí úvěru na zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala  

509-515 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: ZM rozhodlo o financování prostřednictvím úvěru, nabídky podaly KB a 
Česká spořitelna, komise pro otevírání obálek doporučuje ČS: 714 298,43 Kč 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření úvěrové smlouvy o přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 13.000.000 Kč 
k financování projektu "Zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515 ve Vrbně pod 
Pradědem" s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/623, Praha 4. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 230/14/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
34. Regio - uzavření smlouvy - strategický plán 
 
Ing. Müllerová: vloni jsme oslovili firmu Pro Factum, byla zde prezentace firmy, v komisi 
strategického rozvoje se nám to příliš nezamlouvalo, poptali jsme u Regio a Ekotoxa Opava 
a vyhodnotili jsme nabídku Regio jako ideální, celková částka za zpracování je 225 tisíc, 
jsme dohodnuti s firmou na zpracování ve 2 letech, je to časové náročné; letos jsme dali do 
rozpočtu 135 tisíc a zbylá část 80 tisíc by měla jít do příštího roku 
pí Kubíčková: chtěla bych něco málo říci ke strategii, i minule zastupitelé volali, aby město 
mělo svou vizi, pak je jednodušší rozhodování, nejde o to, co dělá MAS, nebo sociální 
začleňování, ale potřebujeme všechny oblasti města, vodohospodářství, bytové, sociální atd. 
Pořád jsme si naivně mysleli, že máme perfektní členy v komisi strategického rozvoje, i tak 
jsme zjistili, že nejsme ti správní odborníci, nemáme ani kapacity chodit mezi lidi, to 
neumíme; sáhli jsme po odborné firmě; firma Regio, a ptala jsem se starostů jiných měst, 
firma má dobré reference, tak doufám, že nebudeme zklamaní; v RM jsme se rozhodli 
podpořit článek 9, který hovoří o monitoringu, a zpětnou vazbu, kdybychom si objednávali 
později zvlášť, stálo by nás to mnoho peněz 
pí Janků: v bodu 4 mají hodnocení práce úředníka, je to odpovídající průzkum? 
pí Kubíčková: to nevím, mě by ani nenapadlo zkoumat mezi úředníky, asi mají zkušenosti, 
kolik nás je (na MěÚ)? Málo 
Ing. Müllerová: první setkání s nimi máme příští týden, řeknou nám, jaké mají postupy 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření smlouvy s firmou REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum z. ú. na zpracování 
strategického plánu rozvoje města Vrbno pod Pradědem. 
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hlasování 15 pro, 0 proti, 2 zdržel se (pí Soudková, Bc. 

Chalupa) 
usn. 231/14/2016 

Předložil: Ivana Remešová  
 
 
35. Komunitní plánování sociálních služeb - návrh časového harmonogramu 
    
pí Remešová: už máme stanovenu řídící skupinu o třech členech, RM nám ji na příštím 
jednání patrně schválí, máme tady harmonogram prací, bude se na tom pracovat 
pí Kubíčková: tady už využijeme naše zkušenosti 
pí Soudková: v 2014 na to téma proběhla dotazníková akce, byly doručeny do domácností 
Vrbna i okolních obcí, návratnost byla ale příšerná, vrátilo se jen asi 100 dotazníků 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s návrhem časového harmonogramu prací v procesu komunitního plánování sociálních 
služeb 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 232/14/2016 
Předložil: Ivana Remešová  
 
 
36. Plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska 2015-2018 
 
pí Remešová: plán jste schvalovali v říjnu 2015, byly vyspecifikovány 4 oblasti – 
zaměstnanost, probíhá hodnocení projektu Ligy, koordinovaný přístup, sociální podnikání, 
plánováno 17 projektů, podány jsou 2, v sociálních službách 4 projekty v plánu, podány 2, 
zbývající budou na konci prázdnin, v oblasti bydlení budou výzvy až na podzim 2016 
pí Kubíčková: bohužel výzvy ministerstev jsou zmatečné, ministerstvo mění podmínky v 
průběhu, nyní jen oblast zaměstnanosti, některé projekty jsou kombinované, žadatelé něco 
dávají do IROP; musím ale říci, že se udělala spoustu práce 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s informací o plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska na rok 2015-2018 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 233/14/2016 
Předložil: Kateřina Klausová, Ivana Remešová  
 
 
37. Zpráva o činnosti výborů 
 
pí Kubíčková: vzhledem k tomu, že už v ZM pracujeme docela dlouhou dobu, myslím, že je 
třeba i dát prostor ukázat svou činnost všech výborů; musím říci, že některé výbory se 
scházejí, pracují, konzultujeme věci, ale jsou výbory, které nepracují; chceme tedy, aby ZM 
předložily zprávu o činnosti od zřízení až do konce 6/2016 včetně účasti jednotlivých členů; 
jde o funkce, které jsou odměňovány, přesto členové na jednání výborů nechodí; musí si 
uvědomit, jestli pracovat chtějí nebo nechtějí; co se týká komisí, které má zřízeny rada 
města, ty všechny pracují, máte i zápisy, odvíjí se, jak fungují, třeba bytová komise se schází 
častěji, jak je potřeba 
pí Soudková: neuložila bych výborům, ale konkrétně předsedům výborů předložit zprávu o 
činnosti 
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pí Kubíčková: nerada bych, aby to předkládal jen předseda, ale aby se o tom pobavili 
členové 
Hlasování o protinávrhu: 6 – 10 – 1  
Hlasování o původním návrhu:  
16 pro, 0 proti, 1 zdržel se 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
výborům předložit zprávu o činnosti výborů od doby zřízení do 30. 6. 2016 (včetně účasti 
jednotlivých členů) 
T: 21. 09. 2016 
O: Rada města 
 
hlasování viz výše usn. 234/14/2016 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
38. Různé, diskuse 
 
pí Kubíčková: chci poděkovat všem občanům, jak si vedeme v třídění odpadů, nejenže 
jsme obsadili první místo v MSK, ale v rámci ČR jsme na 14. místě; máme tady ředitele TS 
p. Valentu, je to na potlesk, jak se starají o odpadové hospodářství; přeji nám všem, aby to 
bylo ještě lepší; když jsem byla na přebírání ocenění v Ostravě, ptali se mě, jak to děláme, 
a já nevěděla, co rychle říci  
p. Valenta: děkuji za ocenění, Vrbno má hnízda s tříděným odpadem, spoustu kontejnerů, 
vidíme ale i v komunálním odpadu hodně toho, co tam nepatří, třeba bio odpad; až se 
podaří zbudovat sběrný dvůr a kompostárnu, můžeme snížit množství komunálního 
odpadu; zdražuje se skladné, do r. 2022 skončí doba, kdy se odpady budou ukládat do 
země, jedině se budou moci spalovat;  
pí Magdálková: byla ve výčtu zpráva o VaK za 2015? 
pí Kubíčková: bude na příští RM 
pí Magdálková: v březnu jsme vstoupili do sdružení obcí a neziskových organizací, 
nemohu se dopátrat na internetu, chtěla bych vědět, kolik dalších obcí tam vstoupilo – 
SONO 
pí Kubíčková: včera tu byl p. Franek, zítra je členská schůze, za nás je Monika Návojová, 
zpracovává žádost o dotaci na kompostárnu a sběrný dvůr; kolik nových členů, to nevím, 
ale řeknu Monice, ať to zjistí, už mají výsledky prvních žádostí z Bruselu, budou 
prezentovat 
p. Less: mohla by se zpevnit před školkou ta zaštěrkovaná plocha? Děti hází kamínky na 
garáže, tolik peněz by to nestálo 
pí Janků: nepřišli jsme na to, jaký má ta plocha účel 
pí Kubíčková: podíváme se na to, ale pravda je, že peníze nejsou, podíváme se, jaký to 
má význam a aby to děti neházely 
p. Less: navíc si tam člověk může zlomit nohu 
 
V 18.09 hod se schází návrhová komise 
V 18.17 hod čte tajemník Ing. Adámek znění usnesení ZM, nejsou k němu připomínky 
 
 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast, popřála hezké léto občanům i zastupitelům a 
v 18:20 ukončila 14. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. Součástí zápisu je 
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. Zvukový záznam 
z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři starostky. 
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Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

                                    v.r.                                                                    v.r. 
 
 
 
Ověřovatelé: Bc. Miroslav Doležel           Bc. Ondřej Chalupa 
   člen ZM         člen ZM 
       v.r.                                                                    v.r. 
 
Zápis byl vyhotoven 24. 6. 2016, podepsán 24. 6. 2016 
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