
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

ZE 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 21. 9. 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 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů, předsedy osadních 
výborů a přítomné občany. 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny    
 
Později přijde:    Naděžda Trzaskaliková, Ing. Petr Gross                
 
Omluveni:  Dana Magdálková 
   Martin Pleva 
   Petr Kopínec 
   Naděžda Trzaskaliková – 1. část    
  
Návrhová komise: Jana Soudková, Tomáš Kočička    
 
hlasování  16 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
 
Ověřovatelé zápisu: Dušan Pechal, Josef Dudík  
                   
hlasování  16 pro, 0 proti, 0 zdržel se    
 
Sčitatel  Barbora Krahulcová 
 
Zapisovatel:  Ivana Remešová, Dis.   
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Zpráva o činnosti Rady města 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 221 a 222 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/7 
7. Zrušení vyhlášených záměrů na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 444, 1220/4 a 

1221/1 
8. Žádost o snížení kupní ceny - pozemek parc. č. 342 
9. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 150 
10. Prodej nemovitosti - části pozemku par. č. 220 
11. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 283 
12. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/1 
13. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 650/1 
14. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1137/1 
15. Prodej nemovitosti - elektronická aukce pozemku parc. č. 1465/15 
16. Darování nemovitosti - částí pozemků parc. č.  252, 315 a 316 
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17. Koupě nemovitostí - pozemek parc. č. 447 jehož součástí je stavba č.p. 61 a pozemek 
parc. č. 450 (Lidový dům) 

18. Vzdání se předkupního práva na železniční vlečku - pozemek parc. č. 774/1 
19. Oznámení o prodeji nemovitostí z majetku státu 
20. Žádost o zřízení věcného břemene či odprodej 
21. Zápisy výborů 
22. Domov pro seniory 
23. Smuteční síň 
24. Dodatek č. 1 k Memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice  
25. Rozpočtové opatření 5/2016 
26. Válečné hroby 
27. OZV č. 3/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
28. Informace o odstoupení přísedícího OS v Bruntále 
29. Zpráva o činnosti výborů 
30. Projekt "15 let spolupráce mezi Vrbnem p./P. a Glogówkem" 
31. Různé, diskuse 
 
 
 
1.  Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

- bez připomínek – 
pí  Kubíčková: po pracovním zastupitelstvu bylo ještě něco doplněno, byl doplněn nový bod, 
poprosila bych ho zařadit jako bod č. 30 - „15 let spolupráce s městem Vrbno pod Pradědem 
a městem Glogówkem“, v rámci mezinárodní spolupráce a získání financí i na příští slavnosti 
města 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 22. 6. 2016 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s doplněním 
 
hlasování Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 236/15/2016 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
Předkládá Ing. Müllerová: 
2. Zpráva o činnosti Rady města 
   -    viz příloha  
Od posledního zastupitelstva konaného 22. 6. proběhly 4 jednání rady, poslední dne 7. 9. 
 
RM souhlasila 
 

- s navýšením ceny a přidáním termínu u výlepové služby ve Vrbně pod Pradědem s 
účinností od 1. 9. 2016 

- s kácením stromů (javor, bříza, jasany,..) 
- s udělením licence pro autodopravce k provozování linkové osobní dopravy na lince z 

Rožnova p. R. do Jeseníku, s využitím stávajících autobusových zastávek ve Vrbně 
pod Pradědem a místní části Mnichov 

- s přijetím sponzorského daru od Ing. Andreje Babiše Domovu pro seniory Vrbno ve 
výši 200.000 Kč na úpravu a revitalizaci zahradních prvků (úprava zahrady pro klienty) 

- se spolufinancováním opravy kanalizace z důvodu ochrany kulturní památky - kostela 
sv. Michaela Archanděla před dešťovými vodami z městských pozemků, a to po 
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předložení rozpočtu, ve výši 50 % nákladů, maximálně pak do výše 10.000 Kč 
- s uspořádáním 2. ročníku hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních i 

netradičních lidových a uměleckých řemesel v Mnichově nad kapličkou dle žádosti  
- s vjezdem a parkováním obslužných a servisních automobilů v areálu BMX dne 3. září 

2016 od 9 do 13 hod. pro účely zabezpečení cyklistických závodů dle žádosti ACS 
Drak 

- s konáním cyklokrosového závodu "Černá Opava 2016" dne 25. 9. 2016 v Areálu 
volnočasových aktivit Černá Opava v Mnichově 

- se zajištěním pohoštění pro sto účastníků jízdy veteránů Trofeo Niké Jeseníky 2016 
ve Ski Aréně Vrbno v částce 10.000 Kč 

- s umístěním dopravních značek omezujících rychlost jízdy v místě na 30 km/hod 
v Železné na MK č. 585 

- s umístěním dopravního zrcadla na křižovatce ulice Jesenická a Krejčího 
- s vyhrazením trvalého parkovacího místa na ul. Myslivecká 
- se zřízením odběru el. energie v nebytovém prostoru 
- s rozšířením oprav místních komunikací v roce 2016 
- s uzavřením podnájemních smluv na dobu 1 roku 
- s převodem práv a povinností k bytům 
- s tvorbou time-lapse z výstavby nové Hasičské zbrojnice - ulice Nádražní ve Vrbně 

pod Pradědem, pro potřeby Města Vrbno pod Pradědem, které zpracuje firma MX-
NET 

 
Schválila 
 

- Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2017 
včetně harmonogramu prací. 

- závazný pokyn pro vyřazování a likvidaci nepotřebného majetku zřízených 
příspěvkových organizací Města Vrbno pod Pradědem. 

- členy řídící skupiny při procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve složení: 
Mgr. Jan Vavřík za poskytovatel sociálních služeb, Ivana Remešová, DiS. za 
zadavatele sociálních služeb,  Mgr. Alena Kiedroňová za uživatele sociálních služeb 

- smlouvu o právu provést stavbu č. BR/9/r/2016/JJ mezi vlastníkem nemovitostí 
Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic MSK p.o. a investorem stavby 
Městem Vrbno pod Pradědem pro stavbu "Chodník podél silnice II/445 Vrbno - 
Mnichov - SO 101 chodník - úsek č. 6, změna stavby před jejím dokončením" na 
pozemku parc. č. 1373 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- Směrnici č. 2/2016 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městem Vrbnem pod Pradědem a příspěvkovými organizacemi, jichž je zřizovatelem, 
s posunem dolní hranice na 200.000 Kč 

- pořadník na byty odsouhlasený bytovou komisí 15. 6. 2016 
- přidělení bytů dle pořadníku 
- dotace žadatelů na vybudování studní v místní části Mnichov p. P 
- ceník inzerce ve Zpravodaji Sdružení obcí Vrbenska s účinností od 1. 9. 2016 dle 

návrhu Střediska kultury a vzdělávání Střecha a redakční rady 
- Organizační řád Domova pro seniory Vrbno, platný od 8. 9. 2016 
 

Rozhodla 
 
- o vyhlášení záměrů na pronájmy pozemků a o pronájmů pozemků 
- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou 

Coop-arch, František Zajíček, Olomouc na zpracování PD úpravy veřejného prostranství 
kolem kruhového objezdu ve Vrbně 

- v rámci akce „Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy panelového 
bytového domu č.p. 509 - 515" o vyloučení ze zadávacího řízení třech firem – BOBISTAV, 
s.r..o., KAMENSKÝ – stavby a konstrukce a Vanderlaan s.r.o. Rozhodla o uzavření 
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smlouvy o dílo s firmou AF Stav Krnov s.r.o.,  
- o uzavření smlouvy na zpracování digitálního povodňového plánu s firmou Envipartner 

s.r.o. 
- o organizační změně na MěÚ Vrbno pod Pradědem dle návrhu od 1. 7. 2016 
- o podpisu Smlouvy o nájmu tiskáren č. 12/2016 s firmou Cartouche plus s.r.o., Horní 

Suchá 
- o zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Vrbna pod Pradědem o 3 Kč/m2 s 

účinností od 1. 1. 2017 
- o zřízení střediska pohřebnictví za účelem provozování správy hřbitovů a smuteční síně 
- o schválení směrnice o vedení pokladny 
 

Jmenovala 
 
- paní Janu Soudkovou členem bytové komise 
 
Byla seznámena 
 
- s výroční zprávou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno  
- s provozování dětského letního tábora Campanula 2016 v lokalitě Beránkova pila, 

Mnichov 
- se seznamem schválených podnájmů v městských bytech 
- s podáním žádosti o podporu škol v rámci výzvy č. 02 16 022 k projektu "Personální 

podpora v MŠ Vrbno pod Pradědem" a s využitím prostředků mateřské školy na dočasné 
financování projektu 

- se stavem nákladů zálohových a vyúčtovaných faktur za energie a služby spojené s 
provozem objektu budov bývalého gymnázia 

- se soupisem majetku kuchyně bývalé mateřské školy Žižkova 
- s odstoupením Ing. Dagmar Juříkové z funkce člena Dozorčí rady společnosti TEPLO 

VRBNO s.r.o. 
- s peticí občanů z bytových domů na náměstí Sv. Michala žádajících řešení hluku a 

nepřiměřených projevů některých klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením, 
provozovaného společností Sagapo Bruntál 

- s přehledem investičních záměrů pro rok 2017 
 

Vzala na vědomí 
 
- výroční zprávu o provozu vodovodu a kanalizace města za rok 2015 
 
Udělila 
 
- výjimky podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností  
 
Dne 29. 6. proběhla Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. a TEPLO 
VRBNO, s.r.o. 

 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti Rady města 
 
hlasování 16 – 0 – 0  usn. 237/15/2016 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
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3. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek –  
Ing. Adámek sdělil konkrétní body. Jsme v počtu 17 zastupitelů 
 
Přišel Ing. Petr Gross 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
223/14/2016-1 - radě města zpracovat přehled nákladů potřebných k úplnému dokončení 
stavby s termínem předložení na dalším jednání ZM 
Zodp.: Rada města        splněno  
 
234/14/2016-1 - výborům předložit zprávu o činnosti výborů od doby zřízení do 30. 6. 2016 
(včetně účasti jednotlivých členů) 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
hlasování Pro 17 Proti 0, Zdržel se 0 usn. 238/15/2016 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
4. Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků 
pí Kubíčková: RM i MPO se přiklonil více k variantě B, kde je to pro město nejvýhodnější a 
v podstatě se můžeme popřípadě opřít u znaleckou cenu i o ceny v územním plánu, ale je 
tam ještě takové věc, že pokud bychom šli podle Varianty C, která je jen podle znaleckých 
posudků, tak tam by hrozilo, že by ty ceny byly vysoké a mohlo by se stát, že by pak občané 
třeba méně kupovali. Varianta A tu bych osobně nedoporučovala, odvíjí se pouze od jedné 
možnosti.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení Zastupitelstva města č. 152/10/2012 ze dne 16. 6. 2012  
Hlasování 17 – 0 – 0  
 
2. schvaluje 
Pravidla pro prodej nemovitého majetku - pozemků varianta B s účinností od 21. 09. 2016 
 
Varianta A: 
Hlasování 0 – 17 – 0  
 
Varianta B: 
Hlasování 17 – 0 – 0 
 
Varianta C: 
Hlasování 0 – 17 – 0  
 
hlasování Viz výše usn. 239/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 221 a 222 
 Pí Kubíčková: schválili jsme variantu B, takže se orientujeme v cenách varianty B 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 221 o výměře 499 m2, zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod Pradědem, 
druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
za cenu 250 Kč/m2 
1/2. 
pozemku parc. č. 222 o výměře 1093 m2, zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod Pradědem, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond za cenu 250 Kč/m2 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 240/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/7 
   -    bez připomínek -   
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
pozemku parc. č. 645/7 o výměře 467 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 za cenu 210 Kč/m2 

 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 241/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Zrušení vyhlášených záměrů na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 444, 

1220/4 a 1221/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení Zastupitelstva města č. 170/12/2016 ze dne 30. 3. 2016, kterým byl vyhlášen 
záměr a usnesení č. 218/14/2016 ze dne 22. 6. 2016, kterým bylo rozhodnuto o prodeji 
pozemku parc. č. 444, zapsaného na LV 290 pro katastrální území Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
Hlasování 17 – 0 – 0  
 
2. ruší 
usnesení Zastupitelstva města č. 377/22/2014 bod 1. 1/3 a), b) ze dne 25. 9. 2014,, kterým 
byl vyhlášen záměr a usnesení č. 23/2/2014 bod 2. 1/3 a), b) ze dne 15. 12. 2014, kterým 
bylo rozhodnuto o prodeji pozemků parc. č. 1220/4 a 1221/1, zapsaného na LV 290 pro 
katastrální území Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
Hlasování 17 – 0 – 0  
 
hlasování viz výše usn. 242/15/2016 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Žádost o snížení kupní ceny - pozemek parc. č. 342 

 
pí Kubíčková: doporučení majetkového výboru na snížení ceny na 150 Kč, RM se také 
k tomuto připojila. V novém územním plánu už je to bydlení venkovského typu, celé území 
kolem je vše venkovského typu, přesto je ve starém  ÚP napsáno, že toto malé území je část 
městského typu. Pro nás je to zarážející. Já bych se rozhodla i kvůli těmto věcem, a i proto, 
že v novém územním plánu je to sjednocené na bydlení venkovského typu, tak budu 
hlasovat pro snížení na částku 150,- Kč. Znalecká posudek je nižší 139,- Kč. Takže mi 
můžeme jít podle pravidel nebo podle ZP, cena zjištěná je 264,- Kč 
Ing. Kudelová: předchozí ceny byly 80,- Kč, takže pokud je to možné podle posudku, tak 
bych navrhovala cenu 139,- Kč.  
pí Kubíčková: k takovému snížení je dobré, aby tam bylo dobré odůvodnění. V pravidlech je 
napsáno, že budeme přistupovat k cenám nižším. Nevím, jestli se můžeme odvolat na to, že 
jsme v minulosti prodávali za 80,- Kč.  
Ing. Kudelová: důvod může být, že to není jednolitý pozemek, který by byl efektivně 
využitelný, myslím si, že toto by mohl být důvod. Nakonec je to v místní části, není to ani 
v centru obce.  
 
Odchází Bc. Doležel 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 342, zapsaného na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
Hlasování 16 – 0 – 0  
 
2. rozhodlo 
vyhovět žádosti kupujícího 
Hlasování 16 – 0 – 0  
 
3. rozhodlo 
o zrušení části usnesení č. 217/14/2016 ze dne 22. 6. 2016, které se týká stanovení kupní 
ceny 
Hlasování 16 – 0 – 0  
 
4. rozhodlo 
o odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitostí - pozemků z toho důvodu, že v novém ÚP 
bude pozemek označen jako plochy smíšené venkovské obytné 
Hlasování 16 – 0 – 0  
 
5. stanovuje 
kupní cenu za pozemek parc. č. 342, zapsaného na LV 290 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
Obec Vrbno pod Pradědem ve výši podle varianty B + náklady spojené s prodejem + náklady 
odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí 
 
Protinávrh dle znaleckého posudku za prodejní cenu 139,- Kč   
 
Hlasování o protinávrhu   Pro 7 (p. Pechal, Bc. Chalupa, Mgr. Kočička, Ing. Kudelová, pí 
Janků, p. Dudík, Mgr. Bártek)   

Proti 7 (pánové Mlynář, Darmovzal, Ing. Obrusník, Mgr. Trzaskalik, p. 
Michalus, Ing. Gross, Ing. Müllerová)  
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Zdržel se 2 (pí Soudková, pí Kubíčková) 
 
Hlasování za cenu 150,- Kč: 
16 – 0 – 0  
 
6. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 342 o výměře 527 m2, zapsaného 
na LV 290 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
hlasování 16 – 0 – 0  usn. 243/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
16: 39 přichází Bc. Doležel 
 
 
9. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 150  
   -    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: 
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 
za účelem:    narovnání uživatelských vztahů  
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem 
 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1210-39/2016 ve výši 323 Kč/m2 (cena v čase 
a místě obvyklá) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní náklady 
spojené s prodejem 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 244/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Prodej nemovitosti - části pozemku par. č. 220 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
části pozemku parc. č. 220 zapsaného na LV 290, v k.ú.  Mnichov pod Pradědem, ze kterého 
se na základě návrhu geometrického plánu č. 677-102/2016 oddělí část o výměře 988 m2 
označena jako pozemek prac. č. 220/4 
za účelem:    zahrady a přístupu na městský chodník  
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    Pavel Kamenský 
 
za cenu dle Pravidel 80 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + 
ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
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hlasování 17 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 
usn. 245/15/2016 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 283 
   -    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: 
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 
za účelem:    výstavby rodinného domu  
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    STING investiční fond s proměnným kapitálem a.s. 
 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1209-38/2016 ve výši 225 Kč/m2 + náklady 
odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 246/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/1 
   -    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: 
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 
za účelem:     přístupu na pozemek parc č. 645/4 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    P*** G*** 
 
za cenu dle Pravidel 150 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + 
ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 

 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 247/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 650/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
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o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
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 
za účelem:     výstavby rodinného domu 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    R*** O*** 
 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1214-43/2016 ve výši 198 Kč/m2 + náklady 
odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 248/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1137/1 
   -    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: 
 
části pozemku parc. č. 1137/1 zapsaného na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ze 
kterého se na základě návrhu geometrického plánu č. 875-101/2016 oddělí část označována 
jako parcela č. 1137/5 o výměře 75 m2 
za účelem:     vybudování zpevněného příjezdu na vlastní pozemek 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    R*** K***, J*** K*** 
 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1217-46/2016 ve výši 261 Kč/m2 + náklady 
odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní náklady spojené s prodejem 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 249/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Prodej nemovitosti - elektronická aukce pozemku parc. č. 1465/15 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit elektronickou aukci na profilu zadavatele CENT na následující pozemek: 
 
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 
 
vyvolávací cena:   380 Kč/m2 bez DPH 
kritérium:    nejvyšší nabídková cena 
 
k vysoutěžené ceně se při prodeji připočítají náklady spojené s prodejem + náklady 
odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + DPH v aktuální sazbě 
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hlasování 17 – 0 – 0  usn. 250/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
16. Darování nemovitosti - částí pozemků parc. č.  252, 315 a 316 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o 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 
 
za účelem:   narovnání uživatelských vztahů (části pozemků jsou součástí 
    silničního tělesa ve vlastnictví Správy silnic MSK) 
způsob darování:  darovací smlouva 
obdarovaný:   Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 251/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos 

 
 

16: 44 přišla pí Trzaskaliková 
 
17. Koupě nemovitostí - pozemek parc. č. 447 jehož součástí je stavba č.p. 61 a 

pozemek parc. č. 450 (Lidový dům) 
 

p. Michalus: chtěl bych zastupitelům, kteří váhají říct, aby vzali rozum do hrsti, město Vrbno 
by mělo mít zařízení, které má tento charakter, nemáme žádný obecní dům. Musíme se 
podívat na jiné menší obce, které to využili. Velké Heraldice obec, která má 1300 obyvatel to 
rekonstruovalo z vlastních prostředků. Přimlouvám se za to, přes všechny těžkosti, obnovme 
nové zařízení, budu hlasovat pro nákup. 
Ing. Kudelová: nebudu hlasovat pro návrh, ale není to v žádném případě tak, že bych chtěla 
přesvědčovat zastupitele, aby případně hlasovali stejně jako já, mě u toho řešení 
optimalizace, vadí to, že Střecha, která si myslím za těch 10 let provozování ukázala, že je 
efektivně využívaná, provozní náklady nejsou příliš vysoké a myslím si, že pokud uvažujeme, 
že bude spadat pro cílovou skupinu celého mikroregionu, mělo by se zvažovat, že se mohou 
využívat zařízení v mikroregionu ostatních obcí. Další věc, která mě ještě v této souvislosti 
napadá, je ta, že bych měla zvedat ruku pro investiční náklady, tak bych dala přednost tomu, 
abychom se vrátili k úmyslu zrekonstruovat bývalý objekt jeslí na knihovnu, v Třinci jsem 
měla možnost navštívit knihovnu, byla to podobná budova, byly tam prostory pro malé děti a 
teenagery. Pokud budou v Lidovém domě restaurace, tak to není úplně to, co bychom chtěli 
nabídnout této mládeži. Nechci nikoho ovlivňovat, je to můj názor, který tady říkám veřejně.  
Ing. Gross: jsem názoru, že je to příležitost, jak mít takové kulturní středisko jako bývalo 
v minulosti, druhá věc je když se to nekoupí, tak to víc zchátrá, a pak to koupí někdo, bůh ví 
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kdo, jako srovnávat Kulturní středisko se Střechou a knihovnou, je podle mě nesmysl, 
protože kulturní středisko je podle mě v širším záběru, pamatujeme si to z minulosti, co se 
tam všechno dělo, co tam byly za akce atd. Když tady ta příležitost je, tak se toho chyťme. 
Moc nerozumím tomu, co říkáš. Když chceme ples, musíme ke Klíčům, když chceš pořádat 
nějakou větší akci pro širší veřejnost, jdeme ke Klíčům. A co stane, až zestárnou a např. to 
někomu prodají. To potom budeme všichni říkat jaká je škoda, že jsme to tenkrát nekoupili. 
Podle mého názoru je toto neprozíravá věc a měli bychom jít do koupě.  
pí Janků: rozumím tomu, co říká paní Kudelová, ale přesto budu hlasovat pro koupi. To že 
ztroskotal projekt mateřské školy a přestavba na knihovnu, to je mi líto.  
pí Kubíčková: teďka na to nejsou dotace. To, že se v minulosti nekoupil Mír, byla chyba za 
druhé, i když nejsou ty dotace na přestavbu těch jesliček, myslí se na to, že knihovna může 
být tady ve Střeše, dělat knihovnu v  jeslích je utopie. Můžeme vyřešit docela slušným 
způsobem provoz budovy, protože na stávajícím místě to není zcela optimální. Vidím to jako 
možnost pro lepší a větší aktivity. Bude tam spousta místa a salónků, vernisáže apod. 
můžou přejít do Kulturního domu s možností rozšířit tyto aktivity.  Když se setkávám s lidmi, 
zastavila mě paní, že chtěli udělat kar pro více lidí a ve Vrbně nebylo kde. Možnosti pro velké 
akce (svatby apod.) nejsou. Diskotéky apod. nepřipustíme, provozovatel bude město, žádné 
úvahy o tom nemohou být. To je jenom za mě.  Město provedlo anketu mezi veřejností, 
zúčastnilo se 624 respondentů, a za to děkuji občanům. Nebývá zvykem, že by se zapojilo 
tolik lidí. Lidé mají zájem o budoucnost. Proti bylo 84 respondentů. To je jen pro informaci 
p. Pechal: já jsem si to spočítal, v tom plánu je cílová skupina 7.403 obyvatel, tak hlasovalo 
8,4 %. Navíc ten dotazník byl psán tak, že předpokládané náklady byly 15 mil, ale v našich 
materiálech je 20 mil. bez DPH. Business plán by měl počítat s konkurenčním prostředím. 
Ani v jedno řádku jsem neviděl, že by tam bylo napsáno, že Vrbno pod Pradědem už jeden 
kulturní dům má. Máme kulturní dům, který nějakým způsobem žije, funguje, Mír, myslím, že 
se to prokázalo na akci, kterou byl koncert Honzy Nedvěda, kdy bylo nutno převést ze 
Střechy vše do Míru. Nemyslím si, že je to špatné, naopak si myslím, že pokud tady nějaký 
ten kulturní dům je, který nás 350 dnů v roce nestojí ani korunu a pak si ho na 15 dnů v roce 
pronajmeme tak určitě ušetříme daleko víc peněz, než nás bude kulturní dům stát. 
Mám Lidový dům rád, ale není čas na nostalgii, musíme se ptát, jak dobře hospodařit 
s penězi, a myslím si, že 30 mil., které nás plus mínus bude tento projekt stát, si myslím, že 
je to spousta peněz a šly by za to udělat jiné věci ve prospěch města.  Žádná strana neměla 
ve volebním programu takovou investici v takovém rozsahu. Měli bychom se zamyslet 
vzhledem k voličů, hlavně teď narážím na sportovce, protože si myslím, že zrovna v jejich 
okruhu nebudou mít lidé radost, pokud se bude toto realizovat, protože peníze, které budou 
potřeba na sportovní halu, v budoucnosti nebudou.  
Ing. Gross: představa společenského života ve městě. V Klubu LNH byly kroužky, potom se 
končilo v restauraci, kde to tady můžeme něco takového udělat. Ptám se.  Nikde to tady 
udělat nejde. Máme spoustu sportovních a kulturních kroužků, nemá to žádnou úroveň, proč 
šetřit peníze, vždyť je to pro občany. Chceme, aby měli občané kulturní vyžití, proč by tedy 
měli sedět doma u televize, protože nemají kam jít. Je to brzda pro společenský život ve 
Vrbně. 
pí Janků: nelíbilo se mi, že je to nazváno business plán, to mi vadí, kultura není business.  
p. Michalus: Dušane, Spolek přátel Vrbenska dělal celou řadu akcí a dělá celou řadu akcí, 
jedním z těch důvodů proč jsme ustoupili od užívání spodního Klubu Mír je ta, že  podmínky 
klubu Mír jsou nedůstojné a drahé, platili jsme 23 tis. korun, bez restaurace a kuchyně. 
Myslím si, že Dušane nemáš pravdu, že tenhle klub jde dolů, služby nejsou dobré, opravdu 
jsou brzdou v našem kulturním životě. Myslím si, že spousta spolků by rozvíjela svojí činnost, 
co se týče klubových možností.  Městský ples se dělal cateringovou společností, takhle to 
tady chcete mít? 
pí Kubíčková: několik let už nejede, režijní náklady porovnáváme s podobnými budovami, 
když jsme se na to ptali na pracovním zastupitelstvu, tak nám v tom pomohla firma Enaco, 
která nám udělala odhad tepelné náročnosti toho Kulturního domu. Co se týče aktivit, tak se 
to odvíjelo zejména od aktivit Střechy, ale těžko říct přesné náklady. Klub Mír nemůže být 
konkurence, ten se najímá pro dílčí akce, je to jinak koncipovaná budova, business plán, 
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jsme Vám dopředu říkali, že to jsou opravdu hrubé odhady. To nelze. Vy jste si vyžádali 
přehled. Tak jsme to provedli. Co se týká rozdílů 5 mil. O 15 mil. Mluví business plán ve 
smyslu nároku na rekonstrukci Kulturního domu, to byl odhad, projektant Hendrych udělal 
studii, jak udělat konstrukci a kolik by stála rekonstrukce, tam vyšel 20 mil. Těch 20 mil., tam 
je zakomponována půda, kde by mohlo být muzeu, je to zase hrubý odhad do čistých čísel 
se dostaneme, až se rozhodneme, co tam chceme, a je to jenom na nás. Můžeme 
samozřejmě vysoutěžit za nižší cenu. Jsou to prozatím analýzy. Jde o priority! Když chtějí 
naši lidé ze spolků nebo z osadního výboru udělat akci pro staré lidi, tak si tam musíme na 
koleně vozit jídlo.  
p. Kočička: není málo 100 jídel denně v kuchyni, když tam bude sál pro více lidí? 
pí Kubíčková: nechtěli jsme to předimenzovat, ptali jsme se na to pana Hendrych a ten nám 
říkal, že pokud by to bylo na jednorázovou akci, tak to postačí.  
pí Soudková: musím říct, že finanční výbor jsme měli 12. 9. odpoledne a následně v úterý 
večer přišly materiály, takže finanční výbor se k tomuto nemohl vyjádřit, oslovila jsem kolegy, 
ozvaly se 2 dámy, nedospěli jsme ke shodě, p. Magdálková se zdržela hlasování a 
pí Vašková je pro koupi Liďáku. Pro mě to co již bylo řečeno. Prvotní informace mluvily o 
nákladech 15 mil., teď už jsme na 20 mil., nelíbí se mi ten rozdíl, budova nemá energetický 
štítek. Stálo to tady již dlouhou dobu, proč nemůžeme ještě počkat? 
pí Kubíčková: energetický štítek má povinnost zajistit, ten, kdo prodává. Energetická 
náročnost je G, tam nemusím vůbec přemýšlet-  
Bc. Chalupa: další náklady budou asi předmětem dalšího řešení, předpokládám, že se 
budou hledat nějaké dotační tituly. Za Spolek hasičů, souhlasíme s panem Michalusem, 
nápadu jsme měli spoustu, ale chybí nám prostory. V Míru to důstojné je, ale finanční částka 
je tam vysoká. 
pí Kubíčková: co se týče dotací, máme možnost čerpat z Bruselských fondů, proběhlo první 
kolo, čekáme na to, jestli to bude úspěšné. 2. varianta je čerpat částečně dotační titul např. 
na okna, zateplení a uvažujeme o možnosti, že máme prostředky úvěru na Sv. Michala. 
Pokud by prošla žádost na IROP na hasičskou zbrojnici, tak bychom ušetřili 7 mil. 
Rekonstrukce velkého rázu nejsou třeba. V této chvíli jednáme o tom, zda kulturní dům 
koupíme.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s podnikatelským plánem pro akci  
"Nákup, rekonstrukce a provoz bývalého kulturního domu LNH ve Vrbně pod Pradědem" 
Hlasování 18 – 0 – 0  
 
2. bylo seznámeno 
se studií možné rekonstrukce kulturního domu včetně rozpočtu 
Hlasování 18 – 0 – 0  
 
3. bylo seznámeno 
s výsledky hlasování k optimalizaci kulturních zařízení ve městě a nákupu bývalého 
kulturního domu 
Hlasování 18 – 0 – 0  
 
4. rozhodlo 
o koupi pozemku parc. č. 447 o výměře 892 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba s č.p. 61, způsob využití občanská vybavenost, zapsaném na LV 
1503 vedeném pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
Hlasování: 
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Pro  14 (pánové a dámy Mlynář,  Darmovzal, Obrusník, Bc. Doležel, Trzaskalik, Michalus, 
Trzaskalikova, Ing. Gross, Ing. Müllerova, Kubíčková, Bc. Chalupa, Kočička, Janků, Mgr. 
Bártek) 
Proti  4 (pánové a dámy Soudková, Pechal, Kudelová, Dudík) 
Zdržel se 0 
 
5. rozhodlo 
o koupi pozemku parc. č. 450 o výměře 1494 m, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití manipulační plocha, zapsaném na LV 1503 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem 
za účelem:   provozování kulturního domu 
prodávající:   JELÍNEK - TRADING  spol. s.r.o. (IČO 42339723) 
způsob prodeje:  kupní smlouva 
za cenu 3.800.000 Kč + náklady spojené s prodejem + náklady odpovídající výši daně z 
nabytí nemovitých věcí 
 
Hlasování: 
Pro  14 (pánové a dámy Mlynář Darmovzal, Obrusník, Bc. Doležel, Mgr. Trzaskalik, 
Michalus, Trzaskalikova, Ing. Gross, Ing. Müllerova, Kubíčková, Bc. Chalupa, Kočička, 
Janků, Mgr. Bártek) 
Proti  4 (pánové a dámy Soudková, Pechal, Kudelová, Dudík) 
Zdržel se 0 
 
hlasování Viz výše usn. 252/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Vzdání se předkupního práva na železniční vlečku - pozemek parc. č. 774/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s nabídkou společnosti ENERGOAQUA a.s. k odprodeji části železniční vlečky 
2. vzdává se 
předkupního práva na železniční vlečku postavenou na pozemku ve vlastnictví města parc. 
č. 774/1, zapsaného na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve 
prospěch společnosti GW Train Regio a.s., IČ 28664116, se sídlem U stanice 827/9, 400 03 
Ústí nad Labem - Střekov 
 
hlasování 18 – 0 – 0  usn. 253/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
19. Oznámení o prodeji nemovitostí z majetku státu 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
oznámení o přípravě vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi pozemku parc. 
č. 345, o výměře 333 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, jehož 
součástí je stavba č.p. 141, bydlení 
 
hlasování 18 – 0 – 0  usn. 254/15/2016 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Žádost o zřízení věcného břemene či odprodej 
 
Ing. Kudelová: Chci se přihlásit, že nebudu hlasovat, jsem podjata 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí o zřízení věcného břemene či odprodej v místní části Železná k bývalé Vlčí osadě 
 
2. schválilo 
znění odpovědi dle přílohy 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 255/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
21. Zápisy výborů 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru, finančního výboru a zápisy kontrolního výboru 
 
hlasování 18 – 0 – 0  usn. 256/15/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
22. Domov pro seniory 
 
RMě doporučuje 
Ing. Kudelová:  Domov pro seniory jsme měli ve volebním programu již v tom roce 2008. 
Bohužel to bylo období, kdy nebyly vypsány dotační tituly na podobné stavby. V sociální péči 
byl trend nerozšiřovat ty kapacity s tím, že se budeme starat o ty seniory ve svých 
domovech. Praxe ale ukazuje, že to je cesta, která není zvládnutelná v tak krátké době. 
Sama budu hlasovat pro 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zahájením přípravných prací na akci "Domov pro seniory ve Vrbně pod Pradědem" 
 
odchází Mgr. Zdeněk Bártek  
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 257/15/2016 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
23. Smuteční síň 

 
pí Kubíčková: Na pracovním zastupitelstvu byl přítomen pan Skácel, dostali jste materiál, 
kde je všechno popsáno, měli jste možnost to prodiskutovat, nebo zeptat se. Je to podrobně 
rozepsáno.  



 16

 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s postupem prací na akci "Dostavba smuteční síně" 
 
hlasování 18 – 0 – 0  usn. 258/15/2016 
Předložil: Jiří Skácel, Ing. Iveta Pešatová  
 
 
24. Dodatek č. 1 k Memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice  

 
pí Kubíčková: ohledně hasičské zbrojnice jsme podali žádost o dotační titul v rámci IROPu, 
pak jsme museli změnit podmínky v memorandu, peníze nám budou převedeny až 
v případě, že bude rozhodnutí o dotaci v rámci IROPu záporné, nemohli bychom přijímat 
dvoje veřejné peníze.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
návrh dodatku č. 1 k Memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem s 
Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 
2. rozhodlo 
uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem s 
Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 
 
hlasování 18 – 0 – 0  usn. 259/15/2016 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
25. Rozpočtové opatření 5/2016 

 
Ing. Steinerová sděluje přesun v jednotlivých kapitolách. Dojde ke snížení výdajů v kapitole 
6310 a navýšení výdajů v kapitole 3613.  
pí Soudková: Finanční výbor rozpočtové opatření doporučil s tím, že tam chybí výdaje na 
koupi Liďáku, nemohu hlasovat pro rozpočtové opatření kvůli tomu, jak jsou postaveny 
výdaje na pohřebnictví.  
Ing. Kudelová: budu hlasovat pro, jen mám výhradu, poprosila bych do zápisu, a to, že 
nesouhlasím s přesunem pohřebnictví v rozpočtové změně. Jinak je vše v pořádku. 
pí Kubíčková: Pokud chceme dělat nějakou službu v rámci Smuteční síně. Tak na to 
musíme mít nějaké peníze.  
Bc. Doležel: chtěl bych se zeptat, zda jsme provedli analýzu, jestli budou tyto služby pro 
občany Vrbna lacinější než Bruntál. 
pí Kubíčková: služby budou prováděny v součinnosti s panem Krejčím. V žádném případě 
nebudou jiné než u pana Krejčího s výjimkou toho převozu. Kalkulace jsou podle předpisů a 
některé věci jsou regulované. Jednáme s právníky, nepředpokládáme, že by byly dražší.  My 
nechceme z toho mít luxusní business, nevím proč takové útoky, je to služba občanům, 
všichni jsme chtěli Smuteční síň, nyní s tím mají všichni problém. Smuteční síň stála již tolik 
peněz, že si všichni ve Vrbně zasloužíme mít nějakou solidní službu.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 5/2016, upravené o schválenou koupi Lidového domu, s přesunem 
částky 4 mil. Kč z kapitoly 6310 do kapitoly 3613 
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hlasování 16 – 1( Soudková) - 1 (Doležel)  usn. 260/15/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
17:36 odcházejí  Ing. Gross, pí Trzaskaliková 
 
 
26. Válečné hroby 

 
p. Pechal: já jsem si sice slovo nevzal, ale zeptám se, co se stane, když to teď 
neschválíme? 
pí Remešová: platilo by se to z peněz města. Rada o tom byla uvědoměna. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu 
pomníku "Našim hrdinům I. světové války" v Mnichově (CZE-8103-28911) 
2. schvaluje 
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku "Našim 
hrdinům I. světové války" v celkové výši 40.000 Kč 
 
hlasování 16 – 0 – 0  usn. 261/15/2016 
Předložil: Martina Sakalová 

 
 

 

27. OZV č. 3/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
pí Kubíčková: vyhláška prošla kontrolou ministerstva a my vlastně už ani nemáme možnost 
to měnit.  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
Hlasování 16 – 0 – 0  
 
2. souhlasí 
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 22 hodin 
Hlasování 16 – 0 - 0 
 
3. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 
hlasování 16 – 0 - 0 usn. 262/15/2016 
Předložil: Martina Sakalová  
 
 
28. Informace o odstoupení přísedícího OS v Bruntále 

 
p. Janků: Jakubovi jsem dala ten souhlas, protože se vyjádřil tak, že by měl o tuto práci 
zájem, v minulosti chtěl studovat práva, tak jsem si říkala, že mu dám šanci. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. bylo seznámeno 
s informaci přísedícího OS v Bruntále Ing. J*** J*** o odstoupení z funkce přísedícího (na 
vlastní žádost) 
Hlasování 16 – 0 – 0 
 
2. navrhuje 
a) za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana Ing. J*** J***, na další funkční volební 
období do funkce přísedícího (tj. 2016 - 2020) D*** M*** 
Hlasování 10 – 0 – 6 
 
b) za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana Ing. J*** J***, na další funkční volební 
období do funkce přísedícího (tj. 2016 - 2020) Mgr. J*** R*** 
Hlasování  12 – 0 - 4 
  usn. 263/15/2016 
Předložil: Martina Sakalová  
 
 
29. Zpráva o činnosti výborů, odvolání kontrolního výboru a volba předsedy 

kontrolního výboru 
 

pí Soudková: já bych jen chtěla za sebe pochválit činnost finančního výboru, členům výboru 
za přístup a aktivní účast. Děkuji.  
pí Kubíčková: to chválím a také se přidávám. My jsme, ale ještě pořád nedostali zprávu o 
činnosti kontrolního výboru.  
p. Kočička: kontrolní výbor se sešel celkem 6x z toho 5x je z něj pořízen zápis. Kontrolní 
výbor by rád dostal pověření od zastupitelstva, abychom se mohli zabývat kontrolou 
přerozdělování peněz pro sportovce, jestli jsou s tím různé kluby spokojené, jestli není třeba 
udělat nějaká úprava či ne.  
pí Kubíčková: chtěla bych, říct, že vy zřejmě cítíte strašně velké omezení, ale když se 
podíváte do zákona, tak vy máte pravomoc sami této kontroly. Druhá věc je, že bych Vám 
doporučila, abyste si nastudovali jednací řád, jsou v něm i postupy, jak odevzdávat zprávy, 
do kolika dnů, jak má vypadat zápis. Chtěla bych Vás poprosit o to, když vy napíšete, že jste 
zkontrolovali zápis, tak to trochu více specifikovat, protože je to obecné. Myslím si, že pokud 
chcete udělat kontrolu, můžete to klidně udělat i bez pověření zastupitelstva. Řekněte, jestli 
na tom trváte či nikoli. 
p. Michalus: zákon umožňuje výkon této kontroly 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s výkazem činností výborů 
 
hlasování 16 – 0 – 0  usn. 264/15/2016 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
30. Projekt "15 let spolupráce mezi Vrbnem p. P. a Glogówkem" 

 
pí Soudková: jen mě zamrzelo, že v materiálech je napsáno, že žádost byla podána již 15. 
září, v pondělí na pracovním zastupitelstvu jsme o tom vůbec nebyli informováni, najednou je 
tady v úterý, kdy jsem měla možnost otevřít to až večer, příloha, kde je napsáno, že už to 
bylo podáno. Z tohoto důvodu se zdržuji. Minulému vedení bylo toto vyčítáno, že dělá něco 
dopředu a pak si to teprve nechává posvětit zastupitelstvem, nyní jsme ve stejné situaci. 
pí Kubíčková: ano, naprosto s tím souhlasím, ale musím říct na takovou obranu, že projekt 
se začal zpracovávat v průběhu letních prázdnin s tím, že se neustále zdržovalo vyhlášení 
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výzev v rámci tohoto mikroprojektu. To, že bychom šli do společného projektu, padlo teprve 
nedávno, bylo nutné stihnout ten termín. Uvědomujeme si, že jsme měli nejdříve vyhlásit 
přípravu atd., v tuto chvíli jsme to riskli a žádost podali, protože i kdyby ZM nesouhlasilo, pak 
nemusíme podepsat smlouvu.  
Ing. Müllerová: chci říct, že jsme to předkládali teďka v září, protože řídící výbor se sejde až 
v květnu, obávali jsme se, že bychom to nestihli, i to nebylo 100% jisté, že se nám vše 
podaří. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
podání projektové žádosti "15 let spolupráce mezi Vrbnem p. P. a Glogówkem" v rámci 
Fondu mikroprojektů programu INTERREG VA 
 
hlasování 16 – 0 – 2 (Soudková, Pechal) – bod 30 byl 

projednán v úvodu jednání, za účasti ještě 18 
zastupitelů 

usn. 265/15/2016 

Předložil: Monika Návojová  
 
 
31. Různé, diskuse 

 
Pí Janků: jak jsme dostali návrh plánu dodatečných oprav, u MŠ Jesenická se opravil vstup 
do školky na to zábradlí? 
pí Kubíčková: to zábradlí tam bude, myslím, že se vyrábí. 
p. Pechal: chtěl bych se zeptat na tribunu. Já už nějaké informace mám, ale chtěl bych, aby 
to tady zaznělo. 
pí Kubíčková: tribunu jsme včera řešili, je druhé výběrové řízení. Poprvé to vlastně bylo 
zrušeno, protože nebylo vše v pořádku, podruhé se nám nikdo nepřihlásil na výběrové řízení, 
takže jsme využili zákonnou možnost jednání bez uveřejnění, včera jsme se bavili s panem 
Kamenským, který nám vyšel vstříc a tribunu začne dělat ještě letos. Na kolik to vyjde, vám 
teď z hlavy ještě neřeknu. Máme v rozpočtu 1.084.000,- Kč, něco se udělá již letos, něco 
další rok. p. Kamenský se bude snažit, aby to nezasáhlo do sezony.  
pí Janků: chtěla jsem se zeptat, jestli se plánuje oprava chodníků, co jsou ze Sadové ke 
schodům, pokaždé když někoho potkám, tak si někdo stěžuje, že ty chodníky jsou strašné. 
pí Kubíčková: Letos už ne, ale chodníky se budou postupně dávat do pořádku. Bude to tak, 
jak každý rok, že se bude muset určit priorita. Je třeba i opravovat komunikace. Věřím tomu, 
že se dostane i na chodníky.  Letos opravdu ne, ale určitě se na něj dostane.  
Bc. Chalupa: občané z naší ulice se mě ptají na střelecké akce ve vztahu k OZV o rušení 
nočního klidu, které se konají v neděli, bydlíme přímo naproti tomu kopci a dost se to tam 
rozléhá. 
pí Kubíčková: řešili jsme to s panem Zaoralem, bylo nám sděleno, že mají tyto střelecké 
akce naplánované rok dopředu a mají to schvalované v rámci republiky, pro příští rok slíbil, 
že se pokusí, aby tyto akce byly v sobotu, aby to nezasahovalo do doby klidu v neděli. 
Věřím, že to pan Zaoral dodrží.  
Bc. Chalupa: myslím, že není snaha lidí to zrušit, spíše je přesunout na ty soboty. 
pí Kubíčková: můžeme to ještě připomenout, ale věřím, že to dodrží. Děkuji za ten dotaz a 
občané se třeba zlobili, ale teď jsou rádi, že mají v neděli klid.  
pí Fialková: chtěla jsem se zeptat, jestli se ještě letos dodělá ta cesta z Myslivecké ulice. 
Ing. Pešatová: příští týden budou probíhat ještě nějaké práce, bude to dokončeno 
pí Marková: jak děláte úpravu pod našima baráky na ulici Ve Svahu, jsou tam díry, aby se ty 
spojnice doopravovaly. Letos se to bude všechno dělat.  
pí Kubíčková: v této chvíli to nebude. Zmapovat to zmapujeme, abychom to mohli potom 
dodělat. 
pí Janků: když jsem četla ten business plán, tak tam se poukazuje na to, že by kultura měla 
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být dostupná okolním obcím, tam jsem chtěla požádat v případě, že jednáte o autobusové 
dopravě a dal by se ovlivnit spoj tak, že když sem na tu kulturu vůbec někdo přijede, aby měl 
možnost 
pí Kubíčková: v současné době doplácíme hodně na dopravu, stává se, že v autobuse sedí 
cca 5 lidí. Bruntál se tomu teď brání a žádá o snížení o 200 tis. A bude nutno omezit nějaké 
ty spoje, toto je v jednání. O tom, že by se spoje přidávaly, nemůže být řeč. Tyto služby jsou 
velmi drahé. Dnes se mi dostal na stůl zápis z jednání, proto o tom teď mluvím. Lidi sednou 
do auta, jezdí i do práce ve více lidech. Takže toto není možné. V tuto chvíli to nejde ovlivnit. 
Jakmile tam není dost cestujících tak bohužel. Pokud by to mělo být, tak by na to město 
muselo doplácet šílené peníze. Takže tak, to je realita. 
 
V 18,05 hod. se schází návrhová komise 
V 18,18 hod čte tajemník Ing. Adámek znění usnesení ZM, nejsou k němu připomínky 
 
 
 
Květa Kubíčková poděkovala všem za účast a v 18:25 ukončila zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem. Součástí zápisu je usnesení z 15. 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    

v.r. 
 

Ing. Pavla Müllerová 
  místostarostka 

v.r. 

 
Ověřovatelé: Dušan Pechal            Josef Dudík 
       člen ZM       člen ZM 

v.r.           v.r. 
                 

  
 
 
Zápis byl vyhotoven 23. 9. 2016, podepsán 26.9.2016 
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