
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 30. 1. 2017 OD 16:00 HODIN 

V PŘÍSTAVBĚ RADNICE 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila v 16.05 hod a řídila 17. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů, a 
přítomné občany. Na začátku jednání je přítomno 16 členů ZM.    
     
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny  
 
Nepřítomen:                          Josef Dudík 
  
Omluveni:   Ing. Petr Gross, Bc. Miroslav Doležel, Bc. Ondřej Chalupa 
 
  
Návrhová komise:  René Darmovzal, Mgr. Tomáš Kočička   
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Helena Kudelová, Vlastimil Mlynář 
                  
hlasování   16 – 0 – 0  
                                                                                                   
Sčitatelka:   Barbora Krahulcová  
 
 
Zapisovatelka:  Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Rozpočtové opatření 8/2016 
3. Návrh rozpočtového opatření 1/2017 
4. Odměny zastupitelů 
5. Plán prevence kriminality 2017-2020 
6. Přijetí dotace na projekt "Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod 

Pradědem" 
7. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
8. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 967/1 
9. Smlouva o budoucí vzájemné spolupráci DPS - SENIOR DOMY POHODA 
10. Projekt "Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality" 
11. Žádost Základní školy Vrbno pod Pradědem o návratnou finanční výpomoc - 

profinancování projektu  
12. Projekt "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice 
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1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
Starostka se táže ověřovatelů zápisu z minulého jednání ZM, zda shledali nějaké závady, 
není tomu tak. Proto starostka navrhuje schválit zápis 16. ZM. 
starostka: mám návrh zařazení bodu pro cyklostezku, pro podání žádosti na projektovou 
dokumentaci, zařazujeme proto, že MSK vyhlásil dotační tituly a věc spěchá; nevěděli jsme, 
jak dopadnou dotace na vodovody, nyní víme, že si projektovou dokumentaci budou dělat 
TS Vrbno, řekli jsme si, že by bylo dobré podat žádost, termín je už 4. 2., proto návrh, 
abychom probrali a zařadili do programu  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 14. 12. 2016 
16 – 0 – 0  
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s doplněním 
16 – 0 – 0  
 
hlasování viz výše usn. 302/17/2017 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová: 
2. Rozpočtové opatření 8/2016 
 
Ing. Steinerová: zmocnili jste radu města ke konci roku, seznámím Vás, v příloze máte, není 
příliš rozsáhlé, jednalo se v příjmech o 820 tis. Kč na opravu domů NSM, zbytek výdajů do 
1 161 tis. byl vykryt z rozpočtové rezervy, nebylo třeba navyšovat schodek rozpočtu; 
pí Janků: jaká je rozpočtová rezerva? 
Ing. Steinerová: ta koncem roku padá, žádala jsem Vás koncem roku, bylo z 6310 kapitoly 
pokryto; na rezervě zůstalo asi 160 tis., to ale s koncem roku spadlo a už se nepokračuje; ale 
chci říci, jaký máme očekávaný schodek na 2016 do 21 457 tis., skutečný 10 632 tis. Kč, je 
to krapet víc než mnou očekávaných 10 mil., mohlo být lepší, ale vzhledem k prováděným 
akcím je takový  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s posledním rozpočtovým opatřením roku 2016 č. 8/2016. 
 
hlasování 16 – 0 – 0  usn. 303/17/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Do jednání přišel p. Kopínec, zastupitelů je nyní přítomno 17 
 
 
3. Návrh rozpočtového opatření 1/2017 
  
Ing. Steinerová: týká se zejména přijaté dotace na výstavbu hasičské zbrojnice ve výši více 
než 19 mil. korun, před koncem roku bylo vydáno rozhodnutí MMR, je to rozděleno na 
investiční a neinvestiční část; dále počítáno s přijetím dotace v přibližné výši ERP v eurech, 
počítala jsem s kurzem 25 Kč, může být pak jiný, cca 515 tis. vychází nyní, v létě 
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pravděpodobně nebude regulace a čeká se posilování koruny; co se týče zvyšování příjmů, 
zde čekáme snížení o 10 mil. Kč z důvodu odstoupení od memoranda s MSK na stavbu 
zbrojnice; získali jsme lepší dotaci; výdaje – zde potřebujeme upravit na podzimní volby a 
dále na akce, o kterých ZM rozhodli na prosincovém zasedání, 100 tis. na strategii rozvoje 
města, projektovou dokumentaci na sociální byty, regeneraci sídliště Husova, a půl mil. na 
projektovou dokumentaci vodovod Mnichov; zde nastává změna, podle posledních informací 
o dotaci na vodovody budou žádat TS Vrbno, mají šanci dotaci získat, je jedno, který subjekt 
ji získá, zda jde o obec nebo jiný subjekt, rádi bychom toho půl milionu využili na zbourání 
komínu na Husově ul., už je vydán příkaz k okamžité demolici 
starostka: je z důvodu, že jsme chtěli informace, jestli dotace pro obec nebude vyšší než 
pro Technické služby Vrbno, pokud by měly nižší šanci, dělali bychom vodovod jako obec; 
automaticky jsme se domluvili, že budou vše včetně projektové dokumentace provádět TS 
Vrbno 
Ing. Steinerová: můžeme počkat teoreticky do březnového ZM, ale udělala bych to už teď, 
kapitola by se změnila na komunikace, s DPH bude bourání komína stát asi 600 tis., kap. 
2310 by se změnila na 3639 – komunální rozvoj a částka nebude 500 tis., ale 600 tisíc 
s DPH 
starostka: rozpočet je, uvidíme, třeba vysoutěžíme tuto zakázku jinak, nyní chceme zahájit 
přípravné práce  
Ing. Steinerová: 3639 kapitola není tak často používána; ještě ve výdajích je navýšení o 200 
tis. kvůli odměnám pro ZM; 1490 tis. výdaje a zbytek peněz, které přebývají z příjmů 
18.205.884 Kč, by byl použit ke snížení očekávaného schodku rozpočtu na rok 2017; v tomto 
upraveném stavu bych to upravila 
pí Soudková: projektová dokumentace pro centrum města, je určeno Ing. Zajíčkovi na 
vylepšování jeho návrhu? 
Ing. Pešatová: to se vloni nezaplatilo, je s DPH, doplácí se 
Ing. Steinerová: dostali jste zápis FIN výboru, ten upozornil na PD vodovodu Mnichov, ale 
na jednání jsem nebyla přítomna, nemohla jsem členy výboru upozornit, že běží jednání s 
TS Vrbno; další návrh je k odměnám zastupitelům, FIN výbor doporučuje ponechat 
v původní výši, jinak FIN výbor neměl další doporučení 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 1/2017 dle předloženého návrhu. 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 304/17/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
4. Odměny zastupitelů 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: novelizace počítá s navýšením odměn zastupitelům, je třeba, aby 
zastupitelé schválili navýšení, nebo navrhnou ponechání, dostali jste tabulku, jaká je možná 
maximální výše odměny, je to řádově stokoruna; FIN výbor doporučuje odměny ponechat 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s novelou nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění NV 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 305/17/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
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Předkládá pí Remešová: 
5. Plán prevence kriminality 2017-2020 
 
starostka: je konzultováno s odborníky z ministerstva vnitra, nemáme městskou policii, proto 
mentorem asistentů musí být státní policie; pro tento projekt už jsme podali souhlas v rámci 
strategického začleňování, je to jeden z cílů, vycházelo se z analýz 
pí Remešová: dokument prošel i komisí prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany 
veřejného pořádku, a to s drobnými připomínkami 
pí Janků: oni nebudou mít žádné místo k práci, zde se počítá pouze s náklady na telefony? 
pí Remešová: zápisy by měly být pod sekcí mentora, takže administrativa taky 
starostka: je to podle metodiky MV a konzultováno s jejich pracovníkem, konzultovali jsme 
to i v Osoblaze  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Plán prevence kriminality na rok 2017 - 2020 dle předloženého návrhu 
 
hlasování 17 – 0 – 0  usn. 306/17/2017 
Předložil: Ivana Remešová  
 
 
Předkládá Ing. Pešatová: 
6. Přijetí dotace na projekt "Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod 

Pradědem" 
 
Ing. Pešatová: město se bude podílet 2.182.862 korunami, přílohou jste dostali rozhodnutí o 
financování, zde jsou i podmínky poskytnutí dotace 
starostka: oproti jiným dotačním obdobím, nyní se nepodepisuje smlouva a je to 
jednostranný právní akt, přijmeme podmínky, nedopídili jsme se, jak bychom měli „ošéfovat“, 
kdybychom nechtěli dotaci přijmout; vydali rozhodnutí o poskytnutí, je konkretizována částka, 
období atd., jinak nic z naší strany se nebude dít; je fajn, že se nám to podařilo, chci veřejně 
poděkovat děvčatům (pracovnicím MěÚ), bylo neuvěřitelné, co všechno jsme museli ještě 
zjišťovat a doplňovat, jsem ráda, že se podařilo a dostali jsme plnou částku, tedy 90 % 
dotace; od toho se odvine, že bychom mohli požádat MSK o jinou pomoc, hlavně hasičskou 
plošinu, kterou naši hasiči nutně potřebují; pokud se podaří, třeba bychom mohli dostat až 5 
mil Kč, ale nechci to zakřiknout 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o přijetí dotace z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program na projekt 
"Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem" ve výši 19.645.760,01 Kč 
 
hlasování 17 – 0 – 0 usn. 307/17/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
7. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: jednu dotaci jsme dostali, druhou tedy musíme vrátit MSK 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodlo 
na základě článku IV, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje o odstoupení od smlouvy 
 
hlasování 17 – 0 – 0 usn. 308/17/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
8. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 967/1 
    
Ing. Kudelová: jenom zdůvodním, že se při hlasování zdržím, posledně jsem vysvětlovala, 
proč se mi to nelíbí; jaké budou podmínky od kolaudace, tím není v tuhle chvíli stanoveno, za 
jakou cenu se bude prodávat, a i když bude vyhlášení záměru, neobjeví se žádný jiný 
žadatel, jinému žadateli by nebylo možno ani prodat, bude tu nutný příjezd a jiné obslužné 
prostory, zahrada pro domov; abych byla konzistentní ve svých názorech, zdržím se 
p. Pechal: za dva roky bychom měli dodržet cenu prodeje? Teoreticky za cenu běžnou, 
v místě obvyklou? Podle pravidel? - ano 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou výstavby domova pro seniory: 
 
části pozemku 967/1 o výměře cca 1000 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. a obci Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
 
za účelem:    výstavby domova pro seniory 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující:    SENIOR DOMY POHODA a.s., se sídlem Palackého 
1331, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ 285 68 877, zastoupena: Tomášem Dubským, předsedou 
představenstva, Ing. Stanislavem Szkanderou, místopředsedou  
 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1238-67/2016 ve výši 266 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 16 – 0 – 1 (Ing. Kudelová) usn. 309/17/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Smlouva o budoucí vzájemné spolupráci DPS - SENIOR DOMY POHODA 
 
starostka: snažili jsme se vyhovět připomínkám na minulém ZM, pro ostatní je zajímavá 
zpráva, že Senior domy Pohoda mají zájem ve Vrbně investovat, diskutovala jsem 
s náměstkem hejtmana Navrátilem a šéfem odboru zdravotnictví p. Rychlíkem, kteří je znají, 
diskutovali jsme i náš příspěvek, jestli budeme zakládat veřejnou podporu nebo ne, byla 
jsem ujištěna panem Rychlíkem, že veřejná podpora se nezakládá, protože bychom tu 
museli mít konkurenci, jsou tu i další podmínky, máme to ve smlouvě tak, jako jiné obce a 
problém s tím nemají, také od nich provozovatelé DPS dostávají dotaci 
pí Soudková: za sebe, když jsme o tom jednali v prosinci, bylo avizováno, že poté, co bude 
DPS vystaven, přejdou klienti i personál, chybí mi, aby to bylo ve smlouvě ošetřené, je to 
nádherný záměr, ale toto by mělo být uvedeno 
starostka: pokud bychom nyní domov neměli a oni neměli záruku, že ho naplní klienty, tak 
jako investor do Vrbna ani nejdou, to je pro nás bonus, že jim můžeme nabídnout i 
zaměstnance, má to logiku, proč zrovna jdou do Vrbna, oni vědí, že se rozjedou hned, 
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okamžitě, jak je to, pane řediteli, kolik dnes máme čekatelů na místo v DPS? 
Mgr. Vavřík: nyní máme plný šuplík čekatelů  
pí Soudková: je ošetřeno na 15 let, co pak? 
starostka: žádný podnikatel se ti neuváže na delší dobu, ale pokud domov pojede, lze 
zahájit jednání, kdyby chtěli toho nechat, reagovali bychom, ale nemyslím, že k tomu bude 
důvod; navíc, nemůžeme jen brát, musíme brát i kompromisy 
Ing. Pešatová: ve smlouvě je přednostní právo města provozovat DPS, kdyby byla změna 
starostka: kdybyste chtěli mít „ošéfováno“ na 100 %, muselo by DPS stavět město, je třeba 
vnímat i ze strany investora; 
pí Janků: je nějaké minimum peněz, které musí zůstat seniorovi? Počítala jsem, že by měli 
platit v DPS k 12 tis. korun 
starostka: je to nyní tak 11 400 Kč, ale někteří mají ještě příspěvek na péči, seniorovi musí 
zůstat 15 % z důchodu, na druhou stranu DPS nemůže odmítnout důchodce z důvodu, že 
má nižší důchod, proto tam jsou i naše dotace, abychom jistili tyto lidi; postupně, jak se 
zvyšuje důchod, je také možné, že se jejich situace bude lepšit 
Mgr. Vavřík: současný stav v Mnichově je udržitelný tak do r. 2020, technicky a z hlediska 
bezpečnosti je budova ve špatném stavu a stav je dlouhodobě neudržitelný, proto 
potřebujeme novou budovu i s tím, že se klienti přesunou; vítat nový DPS budeme, 
samozřejmě za podmínek, které se vyjednají; nyní požární ochranu máme do roku 2020 a 
pak bychom už asi neprošli, budova je ze strany boromejek konsenzus, ale dále to nejde; 
žadatelů o místo v DPS je dostatek, i přímo vrbenských 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb 
na úseku péče o seniory a péče o osoby se sníženou soběstačností mezi Městem Vrbno pod 
Pradědem a SENIOR DOMY POHODA a.s. se sídlem Palackého 1331, Lyžbice, 739 61 
Třinec, IČ 285 68 877 
 
hlasování 16 – 0 – 1 (pí Soudková)  usn. 310/17/2017 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
10. Projekt "Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality" 
    
Ing. Pešatová: chceme podat žádost s termínem, chceme zajistit 4 asistenty, pod 
mentorstvím Policie ČR  
starostka: je zatím na půl roku, jde o pilotní projekt a jde o to zařadit se do skupiny obcí, 
které podpoří ministerstvo, oni ověří a pak vědí, že to funguje, jako třeba ve městech Bruntál, 
Karviná nebo v Osoblaze; zaměstnáme 4 lidi, více nám nebylo doporučeno, až jak se uvidí, 
je na půl roku, dotace 92 tis. nám za tu prevenci stojí; nebude to žádná „tajná služba“, už 
jsem jeden takový názor slyšela, není to tak, navíc asistenti budou pocházet z komunit, 
odkud se vyvíjí kriminalita, to je velmi účinné; je třeba večer se projít po BMX atd. a jinde, 
kde je to problematické; asistenti budou řádně označeni, budou mít uniformy s nápisem 
asistent prevence kriminality, budou se objevovat našim občanům; občané nám v dotazníku 
Regia odpověděli, ve kterých lokalitách se lidé cítí ohroženi, vyjádřili se, že zde mají strach 
chodit, vezměte si jen prostor za budkou na parkovišti, chlapi s vínem tam blokují chodník, 
lidé se bojí i kolem projít 
pí Janků: nebudou asistenti pro srandu lidem? 
starostka: funguje to i v jiných městech, je otázka času, než lidé pochopí, že asistenti tu 
nejsou pro legraci, taky záleží na mentorovi, pár pochůzek s nimi udělá policista; nejde o to 
vyvolávat strach u občanů, to v žádném případě  
p. Pechal: bojím se, než projekt se rozjede a získá setrvačnost, co budeme hodnotit a co 
když na další půlrok nedostaneme dotaci a budeme platit z vlastních prostředků? Je nějaký 
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příslib do dalších měsíců?  
starostka: ale ano, nyní doporučili 4 asistenty, a když nám to půjde, máme skoro přislíbeno, 
že budeme pokračovat dál, je zde podmínka pilotního projektu, musíme ověřit; pravda je, že 
někde to fungovat může a jinde ne, důvody jsou různé, zítra přijede místostarostka  
z Osoblahy, bude nám udělat poradce po dobu pilotního projektu 
p. Pechal: ověřoval jsem si v Osoblaze a moc si to chválí, 4 lidi máme kvůli střídání? No 
proč ne 
starostka: navíc by APK mělo být pro celé Vrbensko, nejen pro Vrbno 
Ing. Kudelová: pokud začneme, ti čtyři lidé jsou minimum, někdy je třeba, aby sloužili víkend 
a viděli nepořádky po noční akci, ale mohla bys upřesnit jejich kompetence? Abychom mohli 
vyhodnotit, s jakými kompetencemi do ulic vyjdou 
starostka: nemají kompetenci třeba lidi legitimovat, ale vykonávají pochůzkovou službu a 
zjišťují, co se kde děje, mohou lidem na místě domluvit 
Ing. Kudelová: když auto bude projíždět areálem BMX, stačí zapsat SPZ 
pí Remešová: budou mít ještě fotoaparát a budou monitorovat, nesmí být ale ozbrojeni 
starostka: sami jsme asistenty chtěli, schválili jsme v rámci strategie, může nám to jedině 
pomoci, budou mít uniformy, kde mají vzadu nápis APK, může se udělat jinak, nevidím 
důvod, proč bychom do toho neměli jít 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
podat a spolufinancovat žádost o dotaci na projekt "Vrbno pod Pradědem - Asistenti 
prevence kriminality" ve výši min. 10 % z celkových nákladů 
 
hlasování 17 – 0 – 0 usn. 311/17/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
11. Žádost Základní školy Vrbno pod Pradědem o návratnou finanční výpomoc - 

profinancování projektu  
 
Ing. Steinerová: jde o žádost ZŠ o návratnou finanční výpomoc 7,5 mil Kč, ředitel požádal o 
dotaci, projekt má stát až 17 mil Kč a pro školu bude těžké profinancovat jej ve dvou letech 
sama, proto ředitel požádal o finanční výpomoc, město s tím potíž nemá, trochu nám zákon 
o spotřebitelských úvěrech do toho zasahuje, ale u veřejně prospěšných akcí lze poskytnout 
výpomoc bezúplatně 
starostka: kvituji, že škola bude financovat projekt na etapy, na základě dohody jsme udělali 
tak, aby to neomezovalo město a škola mohla investovat, je to velký projekt a pokud to ZM 
posvětí, budu za to ráda; škola si zaslouží, je odvážný projekt, měl by zkvalitnit výuku, navíc 
tady budou bezbariérové prostory, je pozitivní věc pro město Vrbno pod Pradědem Mgr. 
Bártek: doplnil bych, samozřejmě, začínali jsme na částce nižší, ale jak se nabalovalo, 
počítalo se, co vše bude, částka pak rostla a dostali jsme se na 17 milionů korun; do žádosti 
se musí uvést cena průměrná, pravděpodobně taková výše tu nebude po soutěžích na 
dodavatele, ale pro žádost je potřeba mít krytí na celou částku, 10 % půjde z našich zdrojů, 
na placení faktur potřebujeme více prostředků; proto je požadavek na 7,5 milionů korun od 
města; bezbariérovost bude na hlavní budově, bude výtah a přes spojovací trakt na pavilon 
bude plošina na vyvážení vozíčkáře a jednotlivá podlaží v pavilonu budou propojena vnitřním 
výtahem; zde i učebna, plánovali jsme delší dobu, budeme rekonstruovat obě jazykové 
učebny, vybavovat je počítači, šlo o obnovení 5 let starých PC, i proto jsme to přidali; 
největší část bude na vybavení učeben; každý rok děláme něco, podle možností, tohle by 
byla nejrozsáhlejší rekonstrukce; i zateplení školy bylo levnější, navíc to dělalo město, neměli 
jsme peníze na financování; už jsem měl pár bezesných nocí, nyní doufám, že schválíte 
starostka: těch bezesných nocí ještě zažiješ hodně  
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7,5 mil. Kč Základní škole Vrbno pod 
Pradědem, příspěvkové organizaci, na profinancování investičního projektu "Infrastruktura 
základních škol" 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci 
 
hlasování 17 – 0 – 0 (Mgr. Bártek ohlásil střet zájmu) usn. 312/17/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
12. Projekt "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice 
    
Ing. Pešatová: jde o vybudování podél státní silnice, předpokládá se 3-4 m široká, bude na 
ní jedno parkoviště a dvě místa na odpočinek, předpoklad je 14 mil. Kč, žádost je na PD, lze 
získat až 75 % z ceny PD, 650 tis. se předpokládá rozpočet, realizace by byla v roce 2018 
p. Pechal: občané se baví o tom, že tohle tu mělo být už dávno, neměli bychom projektovou 
dokumentaci zahájit dříve?  
Ing. Müllerová: na studii jsme měli v rozpočtu 100 tis., Janek Hvorecký bude projednávat 
s orgány, jestli to vůbec bude možné, nebudeme se bránit zahájit dříve, když to jen trochu 
půjde 
starostka: studie je na cestě, když nám přijde rozhodnutí, že nám dotaci na projektovou 
dokumentaci dají, můžeme projektovou dokumentaci zadat ještě letos  
p. Pechal: a když dotaci nedostaneme? 
starostka: tak to zaplatíme ze svého, ale s realizací nejdříve v 2018, čekají nás jiné důležité 
záměry 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zahájením přípravných prací a podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – 
Karlovice“ 
 
hlasování 17 – 0 – 0 usn. 313/17/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
Různé, diskuse: 
 
Žádné návrhy ze strany zastupitelů ani občanů nebyly vzneseny. 
 
 
 
V 17.02 hod. se schází návrhová komise. 
V 17.08 hod. čte tajemník Ing. Adámek celé znění usnesení, nejsou k němu připomínky. 
 
 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 17.08 hod ukončila 17. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem. 
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Součástí zápisu je usnesení 17. 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: Ing. Helena Kudelová            Vlastimil Mlynář 
                               členka ZM      člen RM 

  v.r.           v.r.   
    

 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 31. ledna 2017, podepsán 6. 2. 2017 
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