
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 29. 3. 2017 OD 16:00 HODIN 

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila a řídila 18. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. 
Přítomno je 20 z 21 členů zastupitelstva. 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny   
 
Omluveni:  Bc. Doležel  
 
Návrhová komise: p. Michalus a pí Soudková (oba s návrhem souhlasí)  
   
hlasování  20 – 0 – 0   
 
 
Ověřovatelé zápisu:   pí Trzaskaliková a Ing. Gross (oba s návrhem souhlasí)  
                   
hlasování  20 – 0 – 0   
 
Sčitatelka hlasů:  Barbora Krahulcová    
                                                                                                   
 
Zapisovatelka: Mgr. Alena Kiedroňová   
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Zpráva o činnosti Rady města 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Úprava ceny vodného a stočného 
5. Zápis z jednání majetkového výboru 
6. Nevyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 667/1 
7. Žádost o souhlas s převodem budoucích bytových jednotek 
8. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 604 
9. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 605 
10. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 606 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 32 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemků 132 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1684/1 
15. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č.  166 
16. Prodej nemovitosti - části pozemku 923 
17. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1224/1 
18. Podání žádosti o odkup pozemku parc. č. 823 
19. Žádost o zrušení poplatku - nákladů spojených s prodejem nemovitosti 
20. Smlouva o členství ve Sdružení pohřebnictví 



 2 

21. Zápisy finančního a kontrolního výboru 
22. Změna položek rozpočtové skladby 
23. Rozpočtové opatření 2/2017 
24. Obecně závazná vyhláška o hazardních hrách 
25. Směrnice Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbno pod Pradědem  
26. Žádost o návratnou finanční výpomoc Spolku Přátelé Vrbenska 
27. Žádost o přidělení dotace - Spolek Přátelé Vrbenska 
28. Žádost o dotaci - Pěvecký sbor města Vrbna  
29. Žádost o poskytnutí dotace - HELP-IN 
30. Žádost o poskytnutí dotace - Pěvecký sbor města Vrbna 
31. Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek PRADĚD  
32. Žádost o individuální dotaci na opravu schodiště a podlahy věže kostela sv. 

Archanděla Michaela 
33. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu 
34. Návrh na udělení OCENĚNÍ MĚSTA - Čestné občanství města, Cena města 
35. Dopis obyvatele Vrbna pod Pradědem 
36. Změna jednatele společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
Ověřovateli zápisu posledního ZM byli Ing. Kudelová a p. Mlynář, starostka se táže, zda mají 
připomínky k zápisu? – Ne, zápis odpovídá průběhu jednání. 
Hlasování o schválení zápisu: 20 – 0 – 0  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 30. 1. 2017 
 
starostka: mám návrh na vyřazení bodu č. 17 – prodej pozemků manželům T*******, výměra 
není správná, musí se vyměřit znovu a tento bod projednáme v červnu; další návrh je na 
přeřazení bodu 23 – rozpočtové opatření za bod 32, tj. žádost farnosti, a to z logiky věci, 
abychom schválili výšky dotace a poté mohli rozhodovat o rozpočtovém opatření 
pí Soudková: totéž bych navrhla u návratné dotace spolku 
starostka: to tam je 
Hlasování: 20 – 0 – 0  
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s vyřazením bodu 17 a přeřazením bodu 23 za bod 32 
 
hlasování viz výše usn. 314/18/2017 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
 
Předkládá místostarostka Ing. Müllerová: 
 
2. 

 
Zpráva o činnosti Rady města 

   -    bez připomínek – 
 
Od zastupitelstva konaného 14. 12. 2016 proběhlo 6 jednání rad, poslední dne 15. 3. 2017. 
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RM souhlasila 
 

- s přijetím sponzorského daru pro seniory v DD Vrbno  
- se směnou bytů  
- s provedením stavebních úprav v městském bytě 
- s předloženým návrhem realizace oprav MK v roce 2017 s přesunutím pořadí 

důležitosti a uložila MPO zpracovat předběžné ocenění navržených akcí oprav MK 
2017 k rozhodnutí o jejich provedení v roce 2017, na dalším jednání byla rada 
seznámena s návrhem na schválení pořadí oprav MK včetně finančního ocenění dle 
položkového rozpočtu a souhlasila s vypracováním zadávací dokumentace a výzvy k 
podání cenových nabídek pro opravy těchto MK dle důvodové zprávy 

- s realizací investičního projektu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno 
pod Pradědem v oblasti podpory výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol". 
Spoluúčast 10 % z celkových předpokládaných výdajů ve výši 17 mil. Kč bude kryta z 
rozpočtu příspěvkové organizace 

- se zněním poptávky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 
akce Kulturní dům ve městě Vrbno pod Pradědem s úpravou 

- s přechodem nájmu 
- s uzavřením podnájemních smluv k bytům 
- s převodem práv a povinností k bytu 
- s rozšířením rybníka na pozemku parcelního čísla 1498 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

za daných předpokladů: 
- s podáním žádosti o dotaci na mobiliář z dotačního titulu Ministerstva zemědělství - 

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 
- se stavbou "Osazení nadzemního požárního hydrantu" na pozemku p.č. 698/2 v k.ú. 

Vrbno, investor stavby: Husqvarna Manufacturing 
- s přijetím finančního daru na akce pořádané MŠ Jesenická  
- s kácením stromu (jasan) 

 
nesouhlasila 
 

- s návrhem prodeje uvedeného majetku Domova pro seniory  
 
schválila 
 

- přidělení bytů na ulici Krejčího, na nám. Sv. Michala 
- úpravu Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města 

Vrbna pod Pradědem  
- zapůjčení objektu DOMA osadnímu výboru Mnichov dne 31. 12. 2016 za úhradu 

energie 
- zřízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Vrbno pod 

Pradědem, na ulici Myslivecká  
- pronájem třídy bývalých jeslí v budově MŠ Jesenická do června 2017 za účelem 

podpory mládeže a rozvoje volnočasových aktivit, cena za pronájem 1000 Kč/rok plus 
služby, žadatelem je turistický oddíl Vrbenští lišáci, Vrbno pod Pradědem 

- Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem s platností od 
22. 2. 2017 a zrušila předchozí Pravidla 

- přidělení bytu na nám. Sv. Michala a na Jesenické ul. mimo pořadník 
- plán oprav bytového fondu na rok 2017 

 
rozhodla 
 

- o vyřazení majetku SKaV Vrbno pod Pradědem 
- o přijetí dotace ve výši 6.200 Kč na finanční podporu zabezpečení plošného pokrytí 

území MS kraje jednotkami PO od Moravskoslezského kraje 



 4 

- o uzavření dodatku k Příkazní smlouvě ze dne 30. 6. 2015 o poskytnutí právní pomoci 
a odměně za ni na dobu jednoho roku 

- o pronájmu nebytových prostor: a to části  budovy č.p. 469 - bývalý "Kotlík" na ul. 
Husova za účelem provozování spolkových aktivit, žadatel OPEN HOUSE o.p.s.,  
Bruntál za nájemné 30 Kč/m2/měsíc + náklady za služby 

- o podpisu smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2017 
- neposkytnout příspěvek žadateli, Studiu STA - multimediální agentuře o.p.s. 
- o vyhlášení záměru na pronájem pozemků (za účelem sečení trávy, parkování) 
- o pronájmu pozemků (za účelem zahrady, sečení) 
- o pronájmu části pozemku p.č. 1376 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 16 m2 za 

účelem provozování pískoviště za 1 Kč/rok 
- o uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě o pronájmu objektů kotelen č. 28/2002 mezi 

Městem Vrbno pod Pradědem a TEPLEM VRBNO, s.r.o. za rok 2016 
      -    o uzavření dodatků mezi městem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o., a to  
            k provádění svozu a zneškodňování komunálního odpadu, k provádění třídění  
           komunálního odpadu, k provádění svozu a zneškodňování komunálního odpadu z  
           odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid 

- o uzavření smlouvy na provádění pěstebních a těžebních činností v lesích v majetku 
města mezi Městem a TS Vrbno 

- o uzavření Smlouvy na provozování zařízení veřejného osvětlení mezi městem a  
TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o 

- o uzavření dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012046-09 uzavřené 
dne 29. 1. 2009 mezi dopravcem, společností ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava, a 
městem Vrbnem pod Pradědem. Vrbno zaplatí dopravci na úhradu prokazatelné ztráty 
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 částku 629.332 Kč. 

- o vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor, klubovna Domu s pečovatelskou 
službou, na ulici Husova 

- nepřipojit se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
- o uzavření smlouvy mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou TIZZI engineering 

s.r.o. se sídlem v Kroměříži, na zpracování projektové žádosti na akci Sociální byty – 
Hřbitovní 8, dále rozhodla o uzavření smlouvy mezi Městem a Ing. Romanem 
Macoszkem na zpracování projektové dokumentace k této akci a souhlasila s 
podáním projektové žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

- o uzavření smlouvy mezi městem Vrbnem a firmou Dimense, v.o.s., se sídlem v Brně, 
na zpracováním Projektu regenerace sídliště Husova 

- o uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou 
Coop-arch, František Zajíček, Olomouc na zpracování PD úpravy veřejného 
prostranství kolem okružní křižovatky ve Vrbně p. P. s úpravami 

- o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouvy o právu umístit stavbu, která se týká prodloužení vodovodního 
řádu zahrádky pod Stavařem ve vlastnictví města se stavebníkem (a budoucím 
oprávněným) TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

- o přijetí finančních darů na nákup termovizní kamery pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů ve Vrbně pod Pradědem od dárců 

- o poskytnutí dotací z programu I a II a na činnost sportovních oddílů a sportovců 
jednotlivců 

- o uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů (jedná se o potravinářské tuky z 
domácností) mezi městem Vrbnem a firmou EKO-PF spol. s r.o. se sídlem Hlincová 
Hora 

- spolufinancovat projekt "15 let spolupráce mezi Vrbnem p. P. a Glogówkem" ve výši 
15 % celkových výdajů 

- o uvolnění částky 3.000 Kč z rozpočtu města na zakoupení hodnotné ceny při 
příležitosti konání 20. ročníku plesu města 

- o uzavření smlouvy na realizaci služeb - čištění místních komunikací mezi Městem 
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Vrbnem TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
- o udělení odměny Mgr. Janu Vavříkovi, řediteli DPS Vrbno, za organizaci projektu 

"Jedeme v tom společně - Jedeme do Paříže" 
- o účasti Města Vrbna pod Pradědem na "Festivalu dračích lodí na přehradě Slezská 

Harta 2017" ve dnech 25. - 27. 8. 2017 v rámci prezentace města a rozhodla o 
zaplacení účastnického poplatku ve výši 5.250 Kč 

 
vydala 
 
- směrnici č. 8/2016 O provozu kamerového systému 
- směrnici Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem 

Vrbno pod Pradědem 
 
udělila 
- Poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem: paní Haně Kauerové za práci ve 

Vrbenském klubíčku, z.s., a podporu rodin vychovávajících děti se zvláštními potřebami, a 
panu Liboru Urbanovi za organizování sportovních a společenských akcí a práci pro 
rozvoj místní části Mnichov 
 

odvolala 
- člena kulturní komise paní Petru Demelovou a jmenovala paní Nikolu Juříkovou  
- člena komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku pana Jana Hromjaka 

 
byla seznámena 
 
- se zápisy komisí a to bytové, komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany 

veřejného pořádku, komise pro rozvoj cestovního ruchu, komise sportovní 
- s přehledem činnosti poskytování právního a psychologického poradenství za rok 2016 

a rozhodla o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou 
Virágovou a uzavření dohody s Mgr. Miroslavem Piňosem od 1. 1. do 31. 12. 2017  

- se stanoviskem advokáta k poskytování úroků z jistoty nájemcům a uložila zpracovat 
pravidla pro poskytování úroků z jistiny nájemníkům, na dalším jednání byla rada 
seznámena s důvodovou zprávou k úrokům z jistoty a souhlasila s variantou řešení 1 s 
doplněním smluvních podmínek o 0% úrocích do nájemních smluv 

-  s vyhodnocením příměstského tábora 2016 s názvem Pohádková cesta kolem světa 
- s žádostí o projednání možnosti instalace bezpečnostních kamer na ul. Střelniční, na 

dalším jednání byla rada seznámena s technickým řešením instalace kamer a na 
základě toho rozhodla neumístit v této lokalitě bezpečnostní kamery 

- s protokolem o otevírání obálek a písemným záznamem o posouzení a hodnocení 
nabídek na "Úklid budovy MÚ Vrbno pod Pradědem" a rozhodla o přidělení zakázky 
firmě Michal Polok, Hynčice 16, 793 92 Město Albrechtice a rozhodla o uzavření 
smlouvy s touto firmou 

- s komentářem k novým požadavkům z pohledu zpracovatele návrhu Územního plánu 
Vrbna pod Pradědem z listopadu 2013 vypracovaným Ing. arch. Helenou Salvetovou, a 
souhlasila s návrhem komentáře Ing. Salvetové a trvá na zachování plochy OK-Z67s 
přehledem výdajů za poskytnuté právní služby pro potřeby Městského úřadu Vrbno pod 
Pradědem v roce 2015 a 2016 a uložila zabývat se zajištěním právních služeb pro město 

- s protokolem o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
provedené dne 22. 11. 2016 v rámci prověrky BOZP v Mateřské škole Vrbno, Jesenická  

- s návrhem řešení rozhledových poměrů u křižovatek a uložila zajistit ořezy vegetace dle 
návrhu 

- s dopisem ředitele Domova pro seniory Vrbno o čerpání investičního fondu za účelem 
zakoupení automatické pračky 

- se zápisem č. 11 z jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
- s výsledkem poptávkového řízení na demolici komína u domu č.p. 492 na ulici Husova a 
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rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na demolici s firmou ViS San - Tomáš Mysliveček, se 
sídlem Vojice 1, Hořice 

- s žádostí paní Heleny Vondrové o povolení umístění orientačních směrovek k cukrárně v 
rámci orientačního systému města a souhlasila s umístěním orientačních směrovek v 
rámci orientačního systému města za poplatek dle platného ceníku 

- s termíny zápisů do mateřských škol 
- s informací o přijetí dotace na projekt "Protipovodňová opatření města Vrbna pod 

Pradědem" 
- se stavem komunikace Sklárenská a uložila MPO připravit po ukončení jednání 

s příslušnými stranami návrh opravy této místní komunikace včetně položkového 
rozpočtu 

 
vyhlásila 
- konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská 

škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, s pravděpodobným termínem nástupu do 
funkce 01. 09. 2017 

 
 

uložila 
- komisi prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku navrhnout řešení 

dopravní situace v lokalitě označené číslem 22, a také prověřit možnost umístění 
dopravních zrcadel v křižovatce Jesenická x Myslivecká a požádat o schválení jejich 
instalace 

- redakční radě Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska připravit návrh pravidel pro vydávání 
tohoto periodika i s návrhem úhrad za zveřejnění článků vyžádaných obcemi 
mikroregionu Vrbenska a dalšími subjekty, na dalším jednání byla rada seznámena s 
přehledem nákladů a příjmů za Zpravodaj v letech 2007-2016 a souhlasila se zněním 
Zásad pro vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska 

 
Ve dnech 6. 2. a 15. 3. proběhly valné hromady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.  
a dne 22. 2. proběhla Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO, s.r.o. 

 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti Rady města 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 315/18/2017 
Předložil: Ing. Pavla Mullerová  
 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
301/16/2016-1 - odpovědět na dotazy občanů (p. M***) 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 316/18/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
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Předkládá Ing. Pešatová: 
4. Úprava ceny vodného a stočného 
    
Ing. Pešatová: dle návrhu usnesení vodné zůstane v původní výši, u stočného je navýšení 
o 0,8 Kč/m3 
pí Soudková: je patrné, že voda je na 19,07, ale dle kalkulace vychází na 19,41 Kč, je 
možné, že si TS nechaly nějaký finanční polštář, díky němuž by ztrátu překryly, ale jestli 
takto budeme respektovat, poženeme je do ztráty, ve FIN výboru byl názor různý, dámy se 
shodly, že by cena měla být zvednuta dle kalkulace, pánové řekli, že cenu nechtějí 
navyšovat, doporučení je tedy: upravit dle kalkulace TS; je nepříjemné pro občany, ale může 
se stát, že za 6 let budeme zdražovat skokově, nechci tím ale plašit veřejnost; kalkulace je 
navýšena tak, že je dle spotřeby; když navýším cenu vody, spotřebitel se bude snažit 
snižovat spotřebu, dávám tedy protinávrh, cena vodného 19,41 bez DPH a cena stočného 
dle návrhu 
p. Valenta: k tomuto bodu bych řekl: přebrali jsme VaK, rok jsme se prali a zvládli jsme to, 
výsledek hospodaření bude přesný v červnu při uzávěrce, schválí ho valná hromada, pro 
výpočet kalkulace pro VaK se vychází z pravidel, kterými se musí řídit všechny firmy, z toho 
vyplývá potřeba zvýšení o 0,4 Kč, také bych se přiklonil, ale vím, že jsme přebrali vodovody; 
lidé si řeknout, že si teď chceme namastit kapsu; aby bylo jasněji, mám materiál, který 
vydala vloni MF, je to o cenách vody, pro vaši orientaci, jak je to v okolí, nejlevnější vodu má 
Krnov, je to zdůvodněno, že má mohutné spodní vody; nejvyšší v ČR je 162 Kč; s námi je 
tak, máme 51 Kč a ve srovnání s Krnovem máme o 6 Kč víc, Bruntál má za 66, Šumperk 80, 
104 Plzeň, FM 77 a79 Vsetín; tak drahé vodné a stočné nemáme; nemám tady obce do 5,5 
tis. obyvatel, ani malé obce, které mají své studny, abych řekl, jak je to tam; průměr je z roku 
2016 a na 2017 všude očekávají zdražení vodného a stočného; udělala se kanalizace 
Mnichov, Železná a stočné musí růst, u vodného dle naší analýzy, kdy jsme brali správu pod 
sebe, ať to bude dělat kdokoli, dojde postupně ke zdražení, ale nebude to skokově, těch 40 
haléřů by mohlo v tuto chvíli jít; jde o peníze na obnovu VaK; bylo pár dotazů, jak to bylo se 
2 miliony, které jsme dostali, my jsme s nimi nepočítali, dělali jsme kanalizaci Myslivecká, 
přeložku stanice a kanálu kolem kruhového objezdu, mysleli jsme, že tyto prostředky 
vyčerpáme, ale financovali jsme z vlastních zdrojů, proto 2 mil zůstaly v rezervě 
Ing. Gross: ztrátovost se bude hradit z jiných zdrojů, pokud náklady nebudou rovné? Na co 
si hrát, pokud to tolik stojí, je třeba ceny nastavit. Nejde o politické důvody, abychom vyhráli 
volby? Budu respektovat rozpočtové výpočty. 
 
Hlasování o protinávrhu pí Soudkové: aby se vodné zdražilo na 19,41 Kč bez DPH a 
stočné na 25,65 Kč: 19 – 1 (p. Michalus) – 0  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o úpravě ceny stočného od 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018: 
vodné      19,41 Kč/m3 bez DPH 
stočné      25,65 Kč/m3 bez DPH 
 
celkem po úpravě vodné a stočné    45,06 Kč/m3 bez DPH 
                                                          51,80 Kč/m3 s DPH 
 
2. ukládá 
jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu stočného od 1. 4. 
2017 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Zdeněk Valenta, TK: 21. 6. 2017 
hlasování viz výše usn. 317/18/2017 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
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5. Zápis z jednání majetkového výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 318/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Nevyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 667/1 
 
Ing. Pešatová: jde o plochy občanského vybavení, nedoporučuje odbor, majetkový výbor, 
komise ani OVaŽ 
starostka: jde o pozemek po bývalém Vrsanu, tam se má budovat zázemí pro Vysokou 
horu, není vhodné se takového pozemku zbavovat 
pí Soudková: oznamuji střet zájmu, prosím zastupitele, aby uložili radě města projednat 
s žadatelem možnost pronájmu (ukládá RM projednat s žadatelem možnosti pronájmu) 
p. Michalus: myslím, že doplnění není nutné, reaguje se na možnosti 
starostka: Husqvarna má dohodu s městem o možnostech dočasného parkování, proto také 
nevidím důvod, aby RM projednávala další podmínky 
 
Hlasování o protinávrhu – uložení RM vyjednat možnost nájmu: 2 pro (pánové Pechal a 
Chalupa) – 14 proti (pánové a dámy Mlynář, Darmovzal, Obrusník, Michalus, Trzaskalik, 
Trzaskaliková, Kopínec, Pleva, Gross, Müllerová, Kubíčková, Kočička, Bártek a Magdálková) 
– 3 se zdrželi (Ing. Kudelová, pí Janků, p. Dudík), tedy: 2 – 14 – 3  
pí Soudková: nehlasovala jsem, ohlásila jsem střet zájmu 
 
Následuje hlasování o návrhu usnesení v původním znění. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - části pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 667/1 o výměře cca 1700 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha 
 
hlasování 18 – 1 – 0, nehlasuje pí Soudková usn. 319/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Žádost o souhlas s převodem budoucích bytových jednotek 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním Žádosti o souhlas s převodem budoucích bytových jednotek Palackého 604 - 606 
adresovanou zástavnímu věřiteli (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha) dle přílohy 
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hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 320/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 604 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozdělení bytového domu č.p. 604 na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem, který je 
součástí pozemku parc. č. 103/11 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle přiloženého Prohlášení 
vlastníka na bytové jednotky 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl 
byt-604/1  393/7702 
byt-604/2  506/7702 
byt-604/3  519/7702 
byt-604/4  491/7702 
byt-604/5  392/7702 
byt-604/6  519/7702 
byt-604/7  520/7702 
byt-604/8  505/7702 
byt-604/9  3927702 
byt-604/10  519/7702 
byt-604/11  520/7702 
byt-604/12  505/7702 
byt-604/13  392/7702 
byt-604/14  518/7702 
byt-604/15  519/7702 
byt-604/16  492/7702 
 
vymezených v budově s č.p. 604, způsob využití: bytový dům, který je součástí pozemku 
parc. č. 103/11 o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. a obce Vrbno pod 
Pradědem 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 321/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 605 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
rozdělení bytového domu č.p. 605 na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem, který je 
součástí pozemku parc. č. 103/9 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle přiloženého Prohlášení 
vlastníka na bytové jednotky 
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2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl 
byt-605/1  406/7702 
byt-605/2  506/7702 
byt-605/3  507/7702 
byt-605/4  504/7702 
byt-605/5  392/7702 
byt-605/6  506/7702 
byt-605/7  520/7702 
byt-605/8  504/7702 
byt-605/9  392/7702 
byt-605/10  519/7702 
byt-605/11  520/7702 
byt-605/12  491/7702 
byt-605/13  392/7702 
byt-605/14  518/7702 
byt-605/15  520/7702 
byt-605/16  505/7702 
 
vymezených v budově s č.p. 605, způsob využití: bytový dům, který je součástí pozemku 
parc. č. 103/9 o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. a obce Vrbno pod 
Pradědem 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 322/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 606 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozdělení bytového domu č.p. 606 na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem, který je 
součástí pozemku parc. č. 103/6 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle přiloženého Prohlášení 
vlastníka na bytové jednotky 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl 
byt-606/1  393/7702 
byt-606/2  506/7702 
byt-606/3  507/7702 
byt-606/4  491/7702 
byt-606/5  392/7702 
byt-606/6  519/7702 
byt-606/7  520/7702 
byt-606/8  505/7702 
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byt-606/9  392/7702 
byt-606/10  519/7702 
byt-606/11  520/7702 
byt-606/12  505/7702 
byt-606/13  392/7702 
byt-606/14  518/7702 
byt-606/15  519/7702 
byt-606/16  504/7702 
 
vymezených v budově s č.p. 606, způsob využití: bytový dům, který je součástí pozemku 
parc. č. 103/6 o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. a obce Vrbno pod 
Pradědem 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 323/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 32 
   -    bez připomínek – 
Bydlení městského typu, RM doporučuje, MV i komise výstavby doporučují 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 32 o výměře cca 505 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 19/4871/2017 
ve výši 200 Kč/m2 

 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 324/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemků 132 
 
Odbor výstavby nedoporučuje, jde o území hřiště, zde jsou zahrady nepřípustné, RM, 
komise ani MV nedoporučují 
Ing. Kudelová: v komisi je doporučení neprodat, ale hlasovat nebudu pro střet zájmu, jde o 
mé přátele 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 132 o výměře cca 1982 m2, zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

 
hlasování 0 – 18 – 1  usn. 325/18/2017 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
   -    bez připomínek – 
Došlo by ke směně pozemků, kdyby se za korunu prodal a zakoupil pozemek za m2, odbor 
výstavby nemá námitky, RM doporučuje, MV a komise výstavby doporučují 
 
Ing. Kudelová: komise výstavby nedoporučuje, jako důvod uvádí zmenšování veřejného 
prostranství, do budoucnosti by mohlo sloužit propojení ke školní komunikaci, komise 
doporučuje schválit v menším rozsahu, za sebe se domnívám, že pro prodej zde není 
vážný důvod, zužuje se veřejný prostor před školou, za sebe budu hlasovat proti 
starostka: je to vzájemné, po předchozí domluvě, my zase chceme pozemky kolem 
tribuny, proto jsme s p. Dostálem takto dohodli 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - části pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 485/1 o výměře cca 250 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu 1 Kč/m2 ve veřejném zájmu 
 
hlasování 18 pro, 2 proti (dámy Soudková a Kudelová), 0 

zdržel se 
usn. 326/18/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1684/1 
 
Žádost firmy Kareta – za účelem výstavby objektu lyžařské školky, máte tady dvě varianty, 
buď prodat, RM doporučuje právo stavby, MV také, komise výstavby nedoporučuje prodej, 
tedy všichni se přiklánějí k variantě B 
 
Hlasování o variantě prodej: 1 pro (Ing. Gross) – 18 proti – 1 zdržel se (pí Janků) 
 
p. Valenta: nemohu ovlivnit, už jste po hlasování, ale byl bych pro prodej, jedna ze smluv při 
převzetí VaK je s firmou Kareta, je tam spor o odvodu dešťových vod, pokud pozemek 
nepatří těm, kteří vlastní objekt, ale majitel pozemku platí poplatek za odvod dešťových vod, 
kdyby se postupovalo správně, bylo by asi 80 tis. za odvod vod do kanalizace, budeme 
muset nyní řešit nějakým rozhodnutím; týká se to všech podnikatelů, kdo podniká, musí platit 
za dešťové vody 
starostka: připomenu, proč se u Karety vždy postupovalo s právem o zřízení stavby, město 
chce mít nad Vysokou horou, kde je zdroj pitné vody, kontrolu; otázka je, co je důležitější 
p. Valenta: není to zcela přesně, už se povolil vlek a trasy v lese, prochází to 2. pásmem 
ochrany vod, budeme měnit 2. ochranné pásmo 
starostka: pod vlekem je vše na právu stavby 
 
hlasování o zřízení práva stavby: 19 pro –1 proti (Ing. Gross) – 0 zdržel se   
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na zřízení práva stavby u nemovitosti - části pozemku: 
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části pozemku parc. č. 1684/1 o výměře cca 100 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
výše stavebního platu:  bude stanovena znaleckým posudkem 
 
hlasování viz výše usn. 327/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č.  166 
   -    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. 166, který je zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod Pradědem, druh 
pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, ze kterého se na 
základě geometrického plánu č. 350-8/2017 oddělí část označena jako pozemek parc. č. 
166/2 o výměře 289 m2 
 
za účelem:   přístupu k nemovitosti  
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:   SJM M*** I*** a M*** I*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 328/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
16. Prodej nemovitosti - části pozemku 923 
   -    bez připomínek – 
Od Odetky budeme kupovat pozemky pod vodárenským zařízením 
 
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. 923, který je zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond, ze 
kterého se na základě geometrického plánu č. 871-166/2015 oddělí část "a" o výměře  
199 m2 
 
za účelem:  získání pozemku pod vodárenským zařízením ve veřejném zájmu 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:   Odetka, a.s. 
za cenu ve výši 1 Kč/m2 + 50% skutečně vynaložených ostatních nákladů spojených s 
prodejem 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 329/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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17. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1224/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. stahuje z projednání 
rozhodnutí o prodeji nemovitosti:  
části pozemku parc. č. 1224/1, který je zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
Hlasování  20 – 0 – 0  usn. 330/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Podání žádosti o odkup pozemku parc. č. 823 
   -    bez připomínek – 
RM doporučuje převod na město 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o podání žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 823, o výměře 1435 m2, druh pozemku: 
ostatní plocha, v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem, který je zapsaný na LV 6000 - ve 
vlastnictví České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přísluší s 
tímto majetkem hospodařit 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 331/18/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
19. Žádost o zrušení poplatku - nákladů spojených s prodejem nemovitosti 
    
Ing. Pešatová: jde o žádost Ing. K***, chceme vyhovět, došlo ke změně pravidel pro prodej, 
prve cena dle ÚP, od září 2016 jsou ceny dle ÚP a znaleckého posudku a bere se cena 
vyšší; s tím žadatelka nebyla seznámena, nyní žádá odpuštění poplatku, kdy město zaplatilo 
za vyměření aj., to dle nových pravidel 
p. Pleva: chci ohlásit střet zájmu 
starostka: odpuštění poplatku Ing. K*** se týká současně odpuštění poplatků i u jiných 
žadatelů, měnily se ceny s přepočtem DPH 
pí Soudková: nějaké doporučení RM je? 
starostka: RM byla rozpolcena, nebyl jasný názor, jak se k tomu postavit, může to způsobit 
to, že zpětně budou žádat všichni, týkalo se přitom zásad, s těmi byli seznámeni všichni 
p. Pechal: víme, kolik by to dělalo peněz? 
Ing. Pešatová: asi 20 tis. 
pí Janků: byly udělány všechny ty geometrické plány? 
starostka: byly, pan Pleva poplatek uhradil, přestože od záměru ustoupil 
Ing. Gross: kdo to objednával? 
Ing. Pešatová: náš referent odboru 
Ing. Gross: má zaplatit, kdo si objednal 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s žádostí o zrušení poplatku 
 
2. rozhodlo 
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nevyhovět všem zájemcům o zrušení poplatku v období červen až září, kdy došlo ke změně 
Pravidel pro prodej nemovitého majetku 
 
Hlasování o souhlasu s odpuštěním poplatku: 
hlasování 4 (pánové a paní Michalus, Trzaskaliková, 

Pechal a Kočička) – 9 (pánové a dámy Mlynář, 
Darmovzal, Obrusník, Kopínec, Pleva, Müllerová, 
Kubíčková, Chalupa, Dudík – 7 (pánové a dámy 
Trzaskalik, Gross, Soudková, Kudelová, Janků, 
Bártek, Magdálková) 
Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 4 – 9 – 7  
hlasování o návrhu nevyhovět:  
15 pro (pánové a dámy Mlynář, Darmovzal, 
Obrusník, Kopínec, Pleva, Gross, Müllerová, 
Kubíčková, Soudková, Chalupa, Kočička, 
Kudelová, Janků, Dudík, Magdálková) – 3 
(pánové a dáma Michalus, Trzaskalíková, 
Pechal) – 2 (pánové Trzaskalik a Bártek) 
Návrh byl přijat poměrem hlasů 15 – 3 – 2  

usn. 332/18/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Smlouva o členství ve Sdružení pohřebnictví 
 
p. Čuj: několik slov ke sdružení, bylo registrováno v 1990 u MV a v r. 2014 bylo zapsáno 
jako spolek, bylo založeno jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob na území 
ČR, zastupuje členskou základnu při jednání s orgány státu apod., poskytuje služby všem 
pohřebnickým organizacím, členové mají informace zdarma, nečlenové za poskytované 
informace platí dle složitosti; sdružení vydává zpravodaj 6x ročně; spolupracuje a 
připravovalo znění zákona o pohřebnictví, v této chvíli je novela zákona o pohřebnictví ve 3. 
čtení, připravovali jsme od r. 2012; pořádá školení pro řečníky apod. vstup do sdružení je 
vymezeno počtem 1-6 zaměstnanců, základní poplatek je 6 tis. korun, na VH tento měsíc 
bylo Vrbno kladně prezentováno předsedou sdružení, který se zúčastnil slavnostního 
otevření smuteční síně a další prezentace vyšla v dalších 2 článcích v ČR a na Slovensku; 
usilujeme naše službu a zázemí dostat do povědomí široké veřejnosti a myslím, že se nám 
daří 
p. Pechal: jakou to bude mít výhodu a jak často využijeme poradenství? 
p. Čuj: pohřebnictví je specifické, je řada otázek a složitostí, je občas zapotřebí požádat 
sdružení o fundovanou radu, máme zázemí a komfort a také jde o zviditelnění Vrbna a jeho 
služeb; na VH i předtím se významné pohřební služby přijely podívat do Vrbna a hodnotí 
kladně; Vrbno bude navenek působit příjemným dojmem 
pí Janků: považuji členství za důležité, knihovna je také členem sdružení knihoven, úzké 
profese to žádají, lidé se potřebují stýkat na odborné platformě; chci se zeptat, kolik bylo 
pohřbů od otevření smuteční síně?  
p. Čuj: už 13 
starostka: sdružení nám pomáhalo při zřizování střediska, předpisy jsou zapeklité, pomoc 
členů sdružení byla značná, dostalo se nám pomoci, aniž bychom už byli členy 
Mgr. Kočička: proč byla volba zrovna tady toho sdružení? 
p. Čuj: v ČR je 420 pohřebních služeb, hřbitovů 6600, co se týká asociací, v ČR působí 
sdružení pohřebnictví, asociace 3-5 rodinných příslušníků, dnes je téma otevřené; do 
budoucna by mělo být ale jedno sdružení 
Ing. Gross: když někdo umře, rodina si zadá služby, vy nabízíte informace a školení, jaké 
děláte? 
starostka: když jsme zřizovali pohřebnictví, představili jsme p. Čuje, ten zajišťuje veškeré 
náležitosti, sám dělá pohřby, spolupracuje s p. Krejčím, který má licenci pro manipulaci se 
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zesnulými, jinak ostatní služby zajišťuje naše středisko pohřebnictví, pan Čuj nedává školení, 
to zajišťuje sdružení, řekněte příklad právní služby 
p. Čuj: je to novela zákona o pohřebnictví, která je ve 3. čtení, pokud zákon bude schválen, 
budou školení kolem toho, kolem kopání hrobů, všeho, co se týče pohřebnictví; jsme 
provozovatelé hřbitova, týká se nejen pohřebnictví, služeb, ale také správu hřbitovů aj. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o členství ve Sdružení pohřebnictví v ČR, mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a Sdružením pohřebnictví v ČR, z.s 
 
hlasování 18 – 0 – 2 (pí Soudková, p. Pechal) usn. 333/18/2017 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová: 
21. Zápisy finančního a kontrolního výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru. 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 334/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová, Ivana Remešová  
 
 
22. Změna položek rozpočtové skladby 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: od loňského roku až doposud běží legislativní smršť, ZM schvalovalo 
v prosinci 2016 položky rozpočtové skladby, od 1. 1. 2017 přestaly platit a byly nahrazeny 
novými položkami a paragrafy, je mou povinností vás s tím seznámit 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se změnami v rozpočtové skladbě v souvislosti s vyhl. 463/2016 Sb.. 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 335/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Ze sálu odchází p. Kopínec, přítomných členů ZM je nyní 19 
 
23. Rozpočtové opatření 2/2017 
 
Ing. Steinerová: finanční výbor projednal návrh, v podstatě ho doporučil s tím, že v části 
rozpočtového opatření bude upraveno dle průběhu usnesení v jednání zastupitelů, úpravy na 
straně příjmů, navrhuji doplnit o položku 4216 – v příjmech o 1.821.220,80 Kč, tedy dotaci na 
varovný systém; na straně výdajů žádám o přesun prostředků ve výši 400 tisíc z nebytového 
hospodářství (§3613) na vzhled obce (§3745) - v Mnichově se buduje náves, je potřeba 
provést odvodnění; v nebytových prostorech máme v plánu 700 tisíc na údržbu DOMA, a 
realizovat se nebude, navrhuji proto tento přesun; další navýšení výdajů je v ostatní sociální 



 17 

péči, žádám o schválení předfinancování sociálního začleňování, žádám ZM o půjčení 500 
tis. na předfinancování projektu (v §4349), jak budou prostředky přijaty, převede se; dnes 
s dotacemi došlo k navýšení dotace pro pěvecký sbor z 16 na 40 tisíc, je v §3429 navýšení 
výdajů o 24 tis. korun; rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován z přebytku minulých období, 
tedy položka 8115 je na částce 6.578.779,20 Kč 
starostka: včera nám byl formou depeše doručen právní akt, ve chvíli, kdy podepíšeme, 
máme zprávu, že nám bude zaslána záloha ve výši 1,3 mil korun (projekt sociálního 
začleňování), jedná se o jakousi pojistku, mohli bychom zafinancovat začátek projektů, jde o 
vybavení i mzdy; budu zítra podepisovat elektronicky a uvidíme, jak rychle se k tomu postaví 
ministerstvo 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 2/2017 s doplněním: 
 doplňuje se položka 4216 - příjmy o 1.821.220,80 Kč (přijetí dotace na varovný systém 

města) 
 položka 8115 je ve výši 6.578.779,20 Kč 
ve výdajích se doplňuje: 
 snížení v §3613 o 400.000 Kč a navýšení výdajů v §3745 o 400.000 Kč (odvodnění pro 

Mnichovskou náves) 
 navýšení v §4349 o 500.000 Kč (na projekt sociálního začleňování) 
navýšení výdajů v §3429 o 24.000 Kč (dotace pro Pěvecký sbor města Vrbna p. P.) 
 
hlasování 19 – 0 – 0   usn. 336/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Do sálu se vrací p. Kopínec, přítomno je opět 20 členů ZM 
 
24. Obecně závazná vyhláška o hazardních hrách 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: na území města platila OZV o zákazu VHP, kvízomatů a podobných 
zařízení dle zákona o loteriích, ten byl nahrazen novým zákonem o hazardních hrách 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, jíž se zakazuje na území města Vrbno pod Pradědem 
provozovat hazardní hry 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 337/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
25. Směrnice Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbno pod 

Pradědem  
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: sociální fond slouží zaměstnancům úřadu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
směrnici Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbno pod Pradědem. 
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hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 338/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
26. Žádost o návratnou finanční výpomoc Spolku Přátelé Vrbenska 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: Jde o výpomoc 200 tisíc na profinancování Lesních slavností, spolek žádá 
o návratnou finanční výpomoc, kterou vrátí do října 2017, FIN výbor projednal a souhlasí s 
poskytnutím 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci žadateli Spolek Přátelé Vrbenska ve výši  
200.000 Kč na financování akce Lesní slavnost Lapků z Drakova. 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 339/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
27. Žádost o přidělení dotace Spolek Přátelé Vrbenska 
 
Ing. Steinerová: dovolila jsem si přeložit vám tabulku všech již poskytnutých dotací a zvlášť 
jsou uvedeny dnešní žádosti, je zde i můj návrh, a jak to šlo radou města, aby nebyla 
překročena celková alokace částek, navrhuji poskytnout spolku 140 tisíc 
p. Pechal: ta částka na výšlap není překlep? 
p. Michalus: není, to vysvětlím a chci požádat, abyste vyhověli, takřka všechny akce jsou 
pro děti; k dotazu p. Pechala – pořádali jsme dříve sjezd na pekáči, pak jsme ustoupili a 
přešli na novou tradici – silvestrovský výšlap; 2x jsme byli na hradu Fürstenwalde, tam jsme 
měli hodně lidí, bylo velmi úspěšné, ukázalo se, že je zájem, začali jsme dělat silvestrovský 
výšlap, bývá tam velká návštěvnost od Karlovic i z řad návštěvníků města, nemáme 
prostředky na to zajistit vyšší kulturu, to je důvod, proč jsme žádost povýšili; když tam lidé 
s dětmi dorazí, abychom jim dokázali dát i nějakou odměnu 
Ing. Gross: spolek pracuje hodně roků, měli bychom si vážit, jsou tady lidé, kteří takové 
akce pořádají, a mohu jen doporučit 
p. Michalus: ohlašuji střet zájmu, ale hlasovat budu, jde o hlas pro spolek, ne pro Michaluse 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace v celkové výši 140.000 Kč na spolufinancování následujících akcí: 

 Čarodějnický rej na Zámečku 
 Svatojánská noc 
 Dětský den 
 Lesní slavnost Lapků z Drakova 
 Přátelské setkání partnerů v Polsku 
 Kotlíkový fest 
 Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni 

 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
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hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 340/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
28. Žádost o poskytnutí dotace - Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem 
    
Ing. Steinerová: pěvecký sbor požádal o 84.700 korun, s ohledem k významu akce je 
doporučení 50.000 korun, FIN výbor tuto částku doporučuje 
pí Janků: ohlašuji střet zájmu 
Ing. Gross: náš sbor je na vynikající úrovni, doporučoval bych původní částku 
Ing. Steinerová: tolik nemáme, sbor má podánu ještě jednu žádost na dotaci 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí/neposkytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na akci XXIII. Mezinárodní festival 
pěveckých sborů. 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 341/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
29. Žádost o poskytnutí dotace - HELP-IN 
 
Ing. Steinerová: podporujeme každý rok stejnou částku, žádám zastupitele o schválení, 
poskytují velmi potřebné služby 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 480.000 Kč žadateli HELP-IN, o.p.s. na spolufinancování 
sociálních služeb 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 342/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
30. Žádost o poskytnutí dotace - Pěvecký sbor Města Vrbna 
 
Ing. Steinerová: sbor požádal o prostředky na soustředění, doporučuji větší krácení, vloni 
byla podpora města větší, ale letos město podpořilo letos více žadatelů, doporučuji 16.000 
Kč 
pí Janků: tato výše je opravdu nízká, za ni nekoupíme klavír ani nezaplatíme soustředění, 
klavír stojí 30 tisíc a více, když vyjíždíme na koncerty, klavír vozíme s sebou, ten starý je 
nedostačující, přimlouvala bych se za větší částku 
Ing. Steinerová: při vyšší podpoře by se muselo promítnout do rozpočtové změny 
pí Janků: dávám protinávrh na 40.000 Kč 
p. Pechal: myslím, že žádat tak vysokou částku, když víme, že alokace pro všechny je 
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v tomto programu dotací sto tisíc, připadá mi trochu mimo mísu, začínáme být všichni 
„nenajezení“, na pořízení klavíru by se mohlo podílet i středisko kultury, budu hlasovat pro 
původní návrh, jde o to, aby všichni byli uspokojeni a nenavyšovalo se takto 
Ing. Gross: pěvecký sbor potřebuje dělat svou činnost pořádně a klavír je potřeba, sbor 
reprezentuje dobře, klavír je základ, kromě hlasů pěvců samozřejmě 
pí Janků: velký klavír také potřebujeme, ale ten nemůže cestovat po republice 
starostka: normální piano stojí 140-150 tisíc, to nepořídíte ani takto, klavír má své 
opodstatnění 
Ing. Gross: o klavír žádala také ZUŠ, nelze to spojit? Půjčovat si? 
 
Hlasování o protinávrhu: 40. 000 Kč: 16 – 0 – 4 (pánové a dámy Soudková, Pechal, Bártek, 
Magdálková) 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Pěveckému sboru města Vrbna ve výši 40.000 Kč 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování viz výše usn. 343/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
31. Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek PRADĚD  
    
Ing. Steinerová: celková žádost byla na 70 tisíc, doporučuji 10 tisíc, nedomnívám se, že by 
význam vrhačky byl takový 
p. Kopínec: ohlašuji střet zájmu 
pí Janků: nevím, jestli mám hlásit střet zájmu, když je manžel myslivec, myslím ale, že by 
střelba mohla být podporována v rámci sportu, vrhačky, kdyby byly aspoň na dobré úrovni, 
odmítají jezdit střelci z celé ČR, toto zařízení je naprosto nedostačující; jde také o prezentaci 
Vrbna 
starostka: jsem ráda, že tady takový spolek působí, ale spolek má i jiné možnosti, 
navrhovali jsme jim, aby přes ERP udělali měkký projekt, je to jedna z možností, kdybychom 
my měli více peněz, věřte, je to o penězích, snažíme se uspokojit skoro všechny, musíme 
přijímat i nepopulární kroky krácení, přihlížíme, jestli jsou i jiné možnosti získat zdroje; máme 
spolupráci s Glogówkem, mohl by se udělat společný projekt i na vybavení; krom toho 
nabízíme spolkům i metodickou pomoc 
p. Kopínec: probíhá u nás jedna z nejstarších soutěží, to je na vysvětlení naší žádosti 
starostka: střelba je na „holuby“, ne na zvířata, opravdu by možná mohlo jít o podporu na 
sport 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace z programu I. - podpora činnosti spolků - ve výši 10.000 Kč žadateli - 
Mysliveckému spolku PRADĚD 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování 19 – 0 – 1 (p. Kopínec) usn. 344/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
32. Žádost o individuální dotaci na opravu schodiště a podlahy věže kostela sv. 
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Archanděla Michaela 
    
Ing. Steinerová: jde o žádost na opravu věže kostela, finanční výbor doporučuje vyhovět, 
ovšem ne v plné výši 
p. Pechal: jedná se o vyhlídku na město z věže kostela, za minulého vedení byl nápad 
vyhlídky ze smuteční síně, nevím, proč p. Súkup proti tomu tak bojoval, až na petici, za sebe 
se ptám, jestli těch 170 tisíc dle návrhu musíme zaplatit ze svého, jestli farnost počítala i 
s jinými penězi odjinud, od soukromých firem aj., farnost je soukromý subjekt; nebudu 
blokovat, není to tak špatný nápad, toto turistiku přitáhne, ale byl bych rád, kdyby se do toho 
zapojily i jiné subjekty; dávám protinávrh na poskytnutí poloviny částky a s podmínkou 
přístupnosti minimálně pět let, aby se to po čase nezavřelo a aby fungovalo; a chci, aby nám 
zřizovatel poskytoval zprávu o návštěvnosti 
Ing. Kudelová: jsem si vědomá, že vyhlídka je důležitá, jsou vyhlídky v přírodě, ale lidé jsou 
zvyklí někam vystoupat a podívat se přímo ve městě, tomu odpovídá záměr z roku 2011-12, 
kdy jsme chtěli navýšit věž a samostatným přístupem umožnit vyhlídku, diference proti 
kostelu není taková, nivelizace dělá kolem 15 metrů, lidé by jen v případě věže u hřbitova 
stoupali v terénu; ale je zbytečné vzpomínat na časy minulé, část veřejnosti se postavila 
k nápadu velmi negativně; jsem pro zpřístupnění věže kostela, doporučila bych, aby ve 
smlouvě bylo, že vstup je zpoplatněn, při zjišťování efektivity využití veřejných prostor a 
z atraktivit to nelze zjišťovat, pokud se neprodávají vstupenky; byla by to jedna z atraktivit, 
kde bychom měli skutečně objektivní čísla, kolik návštěvníků na vyhlídku přišlo; jsem pro, a 
s podmínkou, že bych viděla zřízení jednoduchého zařízení na vstupné; dobrovolné vstupné 
není tolik vhodné, nezůstává to dotčeno, kdo bude chtít dát dobrovolný příspěvek na aktivity 
v kostele, ta možnost tam vždy bude; pokud město ty peníze má, hovořit o redukcích, 
nevidím v tom důvod, do té částky se vejde i částka k zakoupení jednoduché pokladny, 
ministr financí ukazoval, jak je to jednoduché a měli bychom hodnocení efektivity 
Ing. Steinerová: rozumím tomu, navrhujete ošetřit to ve veřejnoprávní smlouvě? 
Ing. Kudelová: ano 
p. Michalus: dívám se na vrbenský kostel jako na mimořádnou dominantu a památku města, 
pro tento návrh budu hlasovat; prošli jsme v Polsku asi čtyři města, všude měli u kostelů 
vyhlídku, nesetkali jsme se sice se vstupným, ale proč ne 
paní Kudláčková: co se ve Vrbně udělá, vše je dobré a mám z toho velkou radost, ten 
projekt vyhlídky je velice dobrý, bude sloužit nám i dalším; určitě se to dá i na stránky města 
a bude to dobré; ptám se někdy, proč se některým městům daří tolik zvelebovat, asi 
organizace více spolupracují a jsou tam lidé jednotní  
Ing. Gross: dobrá akce, ale mám dotaz, město poskytne 170 tisíc, jak to ale bude vypadat 
se vstupným? Pokud bude vstupné, mělo by se vracet městu; poskytnout peníze jen tak, aby 
jiný z toho vydělával, nevím, jestli je to fér vůči druhým; nebo by vstupné nebylo pro občany 
města, když to město bude financovat 
p. Súkup: pane Pechale, byla škoda, že jste nebyl na pracovním ZM, zevrubně bylo řečeno, 
co jsme doposud udělali a co je před námi; použil jste dvě věci do jedné, vyhlídková věž 
v blízkosti hřbitova s volným přístupem bez dohledu je nepřijatelná, vím, co se děje kolem 
kostela, a to si uvědomovali lidé, kteří podepsali petici; tohle je právě nabídka, která se pro 
Vrbno hodí, je výstup vyšší, ale lidé jdou po vstupu do několika fází kostela, do části hlavní, 
pak na lešení a teprve nahoru; mimochodem lešení, pokud nám vyjde velký projekt, ze 117 
projektů česko-polské spolupráce Interregu jsme se dostali mezi 48, komise schválila 20 a 4 
náhradníky, mezi nimi jsme nebyli; myšlenka je dobrá, lešení zůstane na místě a bude 
sloužit podobně, jako využíval Michelangelo, budou tam malířské dílny, plenéry, je to dobrý 
nápad a když je v rámci projektu, musíme minimálně životnost 5 let zajistit, a tedy, aby lešení 
bylo; co se týká prohlídek, zahájili jsme je před 3 lety, v prvním roce nabídku využilo 150 lidí, 
druhý rok už 400 a vloni přes 500 lidí, pomohla tomu zčásti také „oplatková soutěž“ a další; 
ale protože jde o kostel, vstup do kostela je s průvodcem, za celou dobu jsem neodmítl 
jediný telefon nebo e-mail od zájemců o prohlídku, kostel máme na 100 věřících 
naddimenzovaný a s tím se pojí náklady; jako patriot Vrbna si myslím, že to bude důstojná 
vyhlídka, máme tam schody i podlahu, to slouží těm, kteří opravují hodiny nebo zvony, na 
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základně rozhodnutí stavebního úřadu je, že 49 stupňů schodiště je nepřijatelných, kolem 
výšky 180 cm už mají lidé problém, po úpravách bude věž bezpečně přístupná; rád tě 
seznámím se záměry, máme odhad na sociální zařízení za 320 tisíc, i to je součást 
zatraktivnění kostela; toto je cesta, jak zatraktivnit pro turisty; bodovým hodnocením jsme byli 
vyzváni k tomu, potřebujeme 26 milionů na 2/3 opravu, hledáme cesty, aby projekt byl 
úspěšnější, nejde o nic víc, začali jsme před 3 lety a chceme pokračovat; vyřizovat ŽL kvůli 
výběru vstupného je pro nás nákladná věc, návštěvnost není ani ne na úvazek člověka, proto 
jsme k dispozici zájemcům o prohlídku na telefonu; vést evidenci návštěvníků, i to nás 
zajímá, klidně, není problém evidovat počty návštěvníků;  
Ing. Gross: principiálně mi jde o to, město dá prostředky na výdělečnou činnost, jinak s tím 
nemám problém 
p. Súkup: chceme dobrovolné vstupné 
starostka: naší strategií je rozvíjet cestovní ruch ve Vrbně, město atrakce samo nevybuduje, 
ani je nemůže provozovat, je to o ochotě subjektů, které se na tom chtějí podílet, aby město 
navštěvovalo víc turistů; proto nevnímám tuto žádost o dotaci jako žádost farnosti, spolku či 
jiné neziskovky, která nemá živnostenský list, ani nám nepřísluší podmiňovat dotaci 
podmínkami; taková dotace se podílí na rozvoji CR, všimli jste si, když děláme propagační 
materiály, kolikrát je na nich právě kostel; nemyslím si, že bychom měli podmiňovat 
živnostenskými listy, ale že se dohodneme, že povedeme statistiky 
Ing. Gross: ono to nesouvisí s církví, je to dobrý počin, ale když město poskytne prostředky 
kostelu, co budou dělat další subjekty jako hotely, penziony, také budou říkat, že rozvíjejí 
cestovní ruch a chtějí dotaci, jsou pak biti, chci, aby bylo spravedlivé; jedna věc je vytvořit 
rozhlednu, nakonec to bude podpora cestovního ruchu, ale také z toho budou nějaké peníze, 
a co ostatní subjekty, jsou méněcenné? Pomůže kdejaký Spolek přátel Vrbna, lyžařský areál 
podporující CR, kdejaká restaurace, jak se budete vyjadřovat k tomu? 
starostka: spolek dělá velké akce, které přitáhnou lidi z celé republiky, co se týká farnosti, ta 
není podnikatelský subjekt, je to podstatné, dáváme dotace neziskovým organizacím, ne 
podnikatelským subjektům; oni nebudou mít zisky, budou vybírat jen dobrovolné vstupné 
pí Janků: vnímám kostel jako významnou kulturní památku, nedá se porovnávat s restaurací 
pí Soudková: chci požádat, aby v rámci podpory cestovního ruchu byla opravena cesta na 
náměstí ze strany gymnázia, lákáme sem turisty, ale tady to vypadá opravdu hodně zle 
starostka: to souvisí s možnostmi rozpočtu města, oprava té cesty bude nákladná 
p. Pechal: odpověděl bych p. Súkupovi, proč jsem nebyl na pracovním ZM, byli jsme 
pozváni na půdu subjektu, který žádá o půjčku, je v takovém případě neetické jednat na 
místě, proto se nezúčastním ani v podobných případech; zabezpečení vyhlídky na smuteční 
síni, myslím, že v době bezpečnostních kamer by šlo řešit; a zpřístupnění vyhlídky na věži 
kostela, navrhoval bych, ne aby lidé volali na telefon a čekali, mělo by být striktně dáno, kdy 
tam někdo bude; bojíme se, že čím dále církev začíná být firmou, myslím, že snížení částky 
na 85 tisíc církvi, která vlastní Biskupské lesy, je částka dostačující 
 
hlasování o protinávrhu Ing. Kudelové:  
Ing. Kudelová: upřesním - 170 tisíc s podmínkou vstupného, ovšem ne s odvodem městu, 
ale zůstalo by příjmem farnosti, nebo osobě samostatně výdělečné činné, která by tam 
prováděla, myslím, že provádění nese další náklady, např. úklid aj.; netrvala bych jako 
v návrhu Ing. Grosse, aby vstupné bylo příjmem města 
 
starostka: navrhuji nejprve hlasovat o výši dotace, dle protinávrhu p. Pechala:  
Hlasování o poskytnutí dotace ve výši 85 tisíc: 
2 pro (pí Soudková a p. Pechal) – 16 proti (pánové a dámy Mlynář, Darmovzal, Obrusník, 
Michalus, Trzaskalíková, Trzaskalik, Kopínec, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Chalupa, 
Kudelová, Janků, Dudík, Bártek a Magdálková) – 2 se zdrželi (pánové Gross a Kočička) 
Hlasování o poskytnutí dotace 170 tisíc:  
17 pro (pánové a dámy Mlynář, Darmovzal, Obrusník, Michalus, Trzaskalíková, Trzaskalik, 
Kopínec, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Chalupa, Kočička, Kudelová, Janků, Dudík, Bártek a 
Magdálková – 2 proti (pí Soudková, p. Pechal), zdržel se 1 (Ing. Gross)  
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Hlasování o uzavření veřejnoprávní smlouvy: 
Ing. Steinerová čte návrh usnesení s tím, že ve smlouvě bude stanoveno, že příjemce bude 
po dobu 5 let vybírat vstupné a vést statistiku návštěvníků, o tom bude poskytovateli podávat 
zprávu 1x ročně, k 31.12. 
p. Súkup: filozofie dobrovolného vstupného je v tom, že se nevybírá dopředu, ale až si lidé 
památku projdou a rozhodnou se, jakou částku dají 
p. Michalus: myslím, že návštěvnost nebude taková vysoká, jsem pro dobrovolné vstupné 
starostka: zamotáváme se, nemůžeme rozhodovat za farnost, dala bych dobu 5 let na 
statistiky 
 
hlasování o protinávrhu Ing. Kudelové – s podmínkou vybírání vstupného, které 
zůstane farnosti:  
7 pro (pánové a dámy Darmovzal, Soudková, Pechal, Chalupa, Kočička, Kudelová a 
Magdálková) – 11 proti (pánové a dámy Mlynář, Obrusník, Michalus, Trzaskaliková, 
Trzaskalik, Kopínec, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Dudík a Bártek) – zdrželi se 2 (Ing. Gross, 
pí Janků) 
 
hlasování o protinávrhu p. Pechala – do smlouvy bude zapracováno, že minimální 
doba přístupnosti bude 5 let a bude pravidelně předkládána statistika (bez vstupného) 
– 15 pro – 1 proti (Obrusník) – 4 se zdrželi (pánové a dámy Michalus, Trzaskaliková, Gross a 
Kubíčková 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 170.000 Kč na opravu schodiště a podlahy věže 
kostela sv. Archanděla Michaela žadateli - Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s doplněním podmínek: Příjemce 
dotace zajistí, že věž kostela bude pro veřejnost přístupná minimálně po dobu pěti let a 
poskytovateli dotace bude po tuto dobu jednou ročně předkládat statistiku návštěvnosti. 
Vstupné bude dobrovolné a zůstane příjmem farnosti. 
 
hlasování viz výše usn. 345/18/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
33. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu žadateli dle přílohy. 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (nehlasují Ing. 

Kudelová a Ing. Gross, kteří jsou mimo sál) 
usn. 346/18/2017 

Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Vrací se Ing. Kudelová, přítomno je nyní 19 členů ZM 
 
 
Překládá pí Remešová, DiS.: 
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34. Návrh na udělení OCENĚNÍ MĚSTA - Čestné občanství města 
   -    bez připomínek – 
pí Remešová: bylo evidováno 5 návrhů, projednala kulturní komise a RM, do ZM byl 
navržen jeden kandidát, paní Vacková in memoriam, cena bude předána při příštím ZM 
zástupcům rodiny 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. uděluje 
ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA paní Evě Vackové "in memoriam" 
 
hlasování 19 – 0 – 0  (nehlasuje Ing. Gross, z dalšího 

jednání se omluvil) 
usn. 347/18/2017 

Předložil: Jitka Martinková, Ivana Remešová  
 
 
35. Dopis obyvatele Vrbna pod Pradědem 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s dopisem paní Anny Markové ze dne 2. 3. 2017 
 
2. ukládá 
odpovědět písemně na dopis paní Anně Markové 
Zodp.: rada města, TK: 29. 4. 2017 
/tato část usnesení vzešla z diskuse v závěru zasedání – viz zápis, strana 25/ 
 
hlasování 19 – 0 – 0  usn. 348/18/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
36. Změna jednatele společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
   -    bez připomínek – 
starostka: ráda bych Vás seznámila s panem Otou Scholzem, je to energetik, věřím, že se 
mu ve funkci jednatele povede dobře 
pí Soudková: nezvažovalo se o vyhlášení výběrového řízení? 
starostka: nebylo třeba, volba jednatele je v kompetenci valné hromady 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se změnou jednatele ve společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. Jednatelem společnosti TEPLO 
VRBNO s.r.o. byl jmenován pan Ota Scholz s účinností od 1. 3. 2017 
 
hlasování 19 – 0 – 0 usn. 349/18/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Diskuse, různé: 
 
p. Kudelová: vzali jsme na vědomí dopis, k některým otázkám zaujme RM nebo některý 
z odborů stanovisko a připraví dopis p. Markové? 
starostka: dá se někde zformulovat otázka, lze vyčíst, na co tazatelka poukazuje? Můžeme 
odpovědět písemně, s pí Markovou jsem o některých věcech již hovořila; paní Marková 
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nevychází z informací druhé strany, že třeba ve městě někdo něco říká, nemám ale problém 
odpovědět písemně 
pí Marková: brala jsem selským rozumem, za ty roky, co tu bydlím, si myslím, že na to mám 
nárok 
starostka: není problém 
 
Hlasování o usnesení: 
ZM ukládá odpovědět na dopis pí Markové: 19 – 0 – 0  
 
Ing. Steinerová: zeptala bych se paní Markové, píše, že úředníci jsou nevstřícní, jestli může 
být konkrétní 
pí Marková: spousta občanů říká: jdu na úřad a není tam cedule, říkají hlavně starší občané, 
sáhnou na kliku a je zavřeno; 
starostka: těžko se odpovídá, když není konkrétní, neumím na takovou abstraktní otázku 
odpovědět, krom toho nemohu s tím souhlasit, máme na cedulích, že pakliže nenajdete 
úředníka v jeho kanceláři, máte se obrátit na podatelnu a vždy jste obslouženi, nebudeme 
lepit izolepou lístky na dveře 
pí Soudková: požádala jsem dle posledního usnesení RM, kdy zastupitelé dostanou rozpis 
oprav bytového fondu na rok 2017, žádám, aby nám RM v červnu předložila, přetahujeme 
akce z minulých let, prosím RM, aby předložila přehled oprav 2016, co se udělalo, za kolik 
peněz, co se přetahuje do letošního roku; fond bytový bychom měli opravit, když jsme 
navýšili nájem o 3 Kč/m2 
 
ZM ukládá  
předložit členům zastupitelstva plán oprav bytového fondu na rok 2017 a přehled, jak byl 
splněn plán oprav na rok 2016 a které akce byly přesunuty 
Zodp.: rada města, TK: 21. 6. 2017, usnesení č. 350/18/2017 
 
Hlasování: 19 – 0 – 0  
 
 
V 18:44 hod se schází návrhová komise 
 
 
V 18.54 hod čte tajemník Ing. Adámek kompletní znění usnesení, jak ho upravila návrhová 
komise. Nejsou k němu připomínky. 
starostka: zapojili jsme se opět do akce „Ukliďme Česko“, je v sobotu 8. dubna, sraz je na 
těchto místech: u kašny na nám Sv. Michala, před školkou Ve Svahu, před úřadem a 
v Mnichově u mnicha, na hřišti v Mnichově bude od 13 hod opékání špekáčků, je to fajn akce 
 
 
 
 
 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 18.57 hod ukončila 18. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Součástí zápisu je usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři 
starostky. 
 
 
 

 



 26 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

   v.r.              v.r. 
 
 
 
Ověřovatelé:  

Naďa Trzaskaliková     Ing. Petr Gross 
        členka ZM           člen ZM 
   v.r.                v.r. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 30. 3. 2017, podepsán 4. 4. 2017 
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