
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 21. 6. 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 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. 
Na počátku jednání je přítomno 16 členů ZM, jednání je usnášeníschopné. 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny   
 
Později přijde:             Dušan Pechal      
 
Omluveni:   Martin Pleva, Mgr. Tomáš Kočička, Ing. Petr Gross, René Darmovzal  
 
Návrhová komise:  Ing. Petr Obrusník, Jana Soudková – oba souhlasí 
 
hlasování    
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Evžen Trzaskalik, Vlastimil Mlynář – oba souhlasí 
                   
Hlasování:        16 – 0 – 0  
 
Sčitatelka hlasů: Mgr. Dana Tománková     
                                                                                                   
 
Zapisovatelka: Mgr. Alena Kiedroňová   
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Předání Ceny města  
3. Zpráva o činnosti rady města 
4. Kontrola plnění usnesení 
5. Zápis z jednání majetkového výboru 
6. Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu bytových 

jednotek na ulici Palackého 
7. Odpověď na návrh odprodeje pozemku parc. č. 865 
8. Zrušení vyhlášených záměrů na prodej 
9. Zrušení vyhlášeného záměru na zřízení práva stavby 
10. Žádost o snížení kupní ceny 
11. Zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 967/1 
12. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s LČR 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 63/3 
14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 252 
15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 341 
16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areálu penzionu DOMA 
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17. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 485/1 
18. Prodej nemovitosti - pozemku 614/1 
19. Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
20. Koupě nemovitosti - pozemků 535/2 a513 
21. Strategie rozvoje města 
22. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
23. Přehled plnění plánu oprav bytového fondu 2016 a plán oprav bytového fondu na rok 

2017  
24. Zpráva revizní komise DSO Vrbensko 
25. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska 
26. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 
27. Schválení účetní závěrky Města Vrbna pod Pradědem k 31.12. 2016 
28. Závěrečný účet Města Vrbna pod Pradědem za rok 2016 
29. Rozpočtové opatření 3/2017 
30. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu 
31. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2017-2020 
32. Místní plán inkluze Vrbenska 2017 - 2020 
33. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 
34. Projekt "Letní příměstské tábory" 
35. Technické zhodnocení vozidla PVP 27 T815 (hasičská plošina) 
36. Odvolání a volba člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod 

Pradědem 
37. Různé, diskuse 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 29. 5. 2017 
16 – 0 – 0  
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
16 – 0 – 0  
hlasování Viz výše usn. 355/20/2017 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
2. Předání Ceny města – Čestné občanství města Evě Vackové „in memoriam“ 
    
Starostka předává Cenu města panu Jiřímu Vackovi, synovi oceněné. Zastupitelé udělili 
výjimečné osobnosti, paní Evě Vackové, čestné občanství. Starostka připomíná výraznou 
osobnost v oblasti školství a na poli kultury. Nastoupila jako učitelka ZŠ ve Vrbně, podílela se 
na vzniku metodiky výuky hudební výchovy. V roce 1991 založila smíšený sbor a založila 
tradici sborových festivalů. Letos se uskuteční už 23. ročník. Pěvecký sbor pod jejím 
vedením dosáhl významných úspěchů. Paní Vackové byl Unií českých pěveckých sborů 
udělen zlatý odznak. Založila a vedla dětský PS ZŠ Vrbno p. P. Byla také první 
místostarostkou města. Nesmazatelně se zapsala do historie našeho města. Jsme hrdi na 
takové občany. 
 
16:11 hod – přichází pan Pechal, zastupitelů je nyní přítomno 17 
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Předkládá Ing. Müllerová 
 
3. Zpráva o činnosti rady města 
   -    bez připomínek – 
Od březnového zastupitelstva proběhly 4 jednání rad, poslední dne 7.6. 
 
Souhlasila 
 

- s přijetím darů pro Domov pro seniory Vrbno na akci "Jedeme v tom společně" od 
sponzorů -  Innogy, MX-NET, Tomáše Zdechovského a Nadace Sova 

- s vyřazením a likvidací zařízení v majetku města a věcí nalezených dle předloženého 
návrhu likvidační komise 

- s výměnou bytů 
- s uzavřením podnájemní smlouvy 
- s převodem práv a povinností k bytům v Železné a na Palackého 
- s provedením plynofikace RD v Železné 
- s kácením stromů  
- s přijetím účelové dotace v rámci programu na Podporu poskytování sociálních služeb 

pro rok 2017 financované z MPSV v celkové výši 4.968.000 Kč 
- se zapojením města do výroby map pro polské návštěvníky Jeseníků 
- s čerpáním z investičního fondu Domova pro seniory Vrbno, za účelem koupě nové 

průmyslové pračky 
- s uspořádáním cyklistického kritéria O Černého mnicha dne 28. května 2017 v areálu 

BMX Černá Opava v Mnichově 
- s přijetím daru pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262, od Konto Bariéry - Nadace 

Charty 77 ve výši 25.000 Kč na zakoupení polohovací postele 
- s přijetím dotace pro Domov pro seniory Vrbno, ve výši 474.000 Kč od Nadace 

Agrofert se sídlem v Praze, na modernizaci zařízení 
- přijetím věcného daru od Nadačního fondu Ivany Zemanové se sídlem v Praze, pro 

Domov pro seniory Vrbno, v celkové výši 5.000 Kč 
- umístěním protlaku dešťové kanalizace v komunikaci Dělnická a se vstupem na 

chodník, podle předložené situace, investorem stavby žadatel ATQ s.r.o. 
- pokládkou zatravňovací dlažby na části pozemku o výměře 15 m2 ke garáži 

 
Nesouhlasila 
 

- S úhradou nákladů spojených s opravou vstupního schodiště u domu Myslivecká 588, 
Vrbno pod Pradědem, žadatel OSBD Krnov a uložila MPO zahrnout opravu schodů do 
plánu oprav 2018 

 
Schválila 
 

- přidělení bytu na ulici Ve Svahu dle pořadníku 
- zásady hlášení městského rozhlasu ve Vrbně pod Pradědem 
- zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 475/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

o výměře 12 m2 za účelem parkování vozidla po dobu jednoho roku 
- úpravu pravidel pro hospodaření s byty v bodě VI., odst. 2 - výše peněžní jistoty 

složené nájemcem při převzetí bytu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, dle 
novely občanského zákoníku 

- vnitřní směrnici města "Zásady pro přijímání, evidenci, vrácení a likvidaci ztrát a 
nálezů" s účinností od 1. 6. 2017 

- účetní závěrky Mateřské školy Ve Svahu, MŠ Jesenická, Základní školy, Střediska 
kultury a vzdělávání a Domova pro seniory. Dále schválila hospodářské výsledky 
těchto organizací a jejich převedení na fondy 
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- rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací 
- uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Vrbno pod 

Pradědem a obcí Ludvíkov a schválila přijetí neinvestičního příspěvku na provoz 
JSDHO ve výši 80.000 Kč ročně 

Rozhodla 
 

- o uzavření smlouvy o dílo - dodání licence geografického informačního systému pro 
pasportizaci a správu místních komunikací a evidenci nemovitostí a zpracování dat 
pasportu místních komunikací s firmou MK Consult, v.o.s., Ústí nad Labe 

- o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na podporu sportovních aktivit Emmy Němcové 
- o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč V. Zvědělíkovi za sportovní výsledky a 

reprezentaci města 
- o zařazení provozování střediska pohřebnictví do hospodářské činnosti města s 

účinností od 1. 1. 2017 
- o výpůjčce klubovny v Domě s pečovatelskou službou, ul. Husova, pro žadatele:   

            1. Spolek Osob zdravotně postižených Vrbno pod Pradědem 
2. Vrbenské klubíčko, z.s., spolek pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

- o uzavření smlouvy mezi Městem Vrbnem a Ing. Václavem Čechem z Opavy na 
zhotovení PD na kulturní dům 

- uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem a městem Vrbnem pod Pradědem na vyhotovení PD k akci 
"Cyklostezka Vrbno - Karlovice" 

- o vyhlášení záměru na pronájem pozemků za účelem zahrady, za účelem přístupu k 
domu a zahrady, za účelem sečení 

- o pronájmu pozemků  
- o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč od Moravskoslezského kraje 

a neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč od MV ČR, generálního ředitelství HZS ČR 
pro jednotku dobrovolných hasičů 

rozhodla 
- podat žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci k Městskému 

úřadu Bruntál - umístění dopravního zrcadla na ul. Jesenické 
- o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor - třída bývalých jeslí Jesenická 

na dobu jednoho roku 
- o navýšení základního nájemného u nebytových prostor - garáží na částku 700 

Kč/měsíčně. Účtováno od 1. 7. 2017 
- uzavření dodatku mezi městem Vrbno pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 

VRBNO, s.r.o. na realizaci služeb - veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a 
údržba dřevin 

- o spolufinancování výměny kotlů prostřednictvím Moravskoslezského kraje u nových 
kotlíkových dotací ve Vrbně pod Pradědem ve výši 1.500 Kč 

- o přidělení VZMR „Oprava MK 2017“ dodavateli, který podal nejnižší nabídkovou 
cenu: firmě SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Krnov, a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo 

- o přidělení VZMR "Stavební úpravy fasády budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem" který 
podal nejnižší nabídkovou cenu: firmě AF Stav Krnov s.r.o., na další radě byla 
seznámena s námitkou proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
dále rozhodla o zrušení VZMR a uložila MPO vyhlásit novou zakázku  

- zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby těžce pohybově postižené ve dvoře 
Městského úřadu ve Vrbně p. P. a rozhodla zpracovat v roce 2018 projektovou 
dokumentaci k využití části pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Vrbno p. P. ke zřízení 
nových parkovacích míst pro potřeby MěÚ 

- o uzavření smlouvy o provedení přezkumu hospodaření Města Vrbna pod Pradědem 
za rok 2017 s auditorem Ing. Jiřím Turoněm 

- o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s. ve výši 3.296 Kč 
na dofinancování projektu "Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem 
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rozhodla 

- o neposkytnutí dotace žadateli Ivanu Hábovi ve výši 5.500 Kč na sportovní akci "Velké 
setkání pozitivních příznivců pohybu" z důvodu vyčerpání finančních prostředků 

- o neposkytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro účely provozování linky bezpečí 
- neposkytnout finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
- neposkytnout finanční dar organizaci Strom života 
- uzavření nájemní smlouvy na ul.  Husova, DPS 
- na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky na akci Rekonstrukce rozvodů 

teplé vody sídliště sv. Michala společnosti VLIVA Krnov s.r.o a rozhodla o uzavření 
smlouvy 

- na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky na akci Stavební úpravy 
bytového domu ul. Bezručova č. p. 419  společnosti AGIST s.r.o., Krnov 

- na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky na akci Výměna kotle na MÚ 
Vrbno pod Pradědem  společnosti SEMCOR spol. s.r.o., Jeseník 

- o přijetí nepeněžitého daru - 1.200 kusů náramkových silikonových řemínků a 
plastových krytů pro tyto řemínky od firmy Datec Technologies 

- uzavření Dodatku k nájemní smlouvě mezi Město Vrbno pod Pradědem (nájemce) a 
Irena Janáková, (pronajímatel) o prodloužení doby pronájmu pozemků za účelem 
parkoviště, roční pronájem 30 000 Kč 

            
Udělila 

- souhlas ZŠ Vrbno pod Pradědem s podáním žádosti a realizací projektu z výzvy 
Nadace ČEZ, v grantovém řízení Oranžové hřiště na rekonstrukci volejbalového hřiště 
u Sokolovny 

 
Byla seznámena 
 
- s hospodařením města  
- se zápisy z jednání kulturní komise, komise pro rozvoj cestovního ruchu, komise 

strategického rozvoje, komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného 
pořádku 

- s informací o uzavření provozu MŠ Jesenická a Ve Svahu v době letních prázdnin 
- se Zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem v roce 2016 
- se zapojením města do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko 
- s informací o vyřazení projektu "Revitalizace prvků sídelní zeleně ve městě Vrbně pod 

Pradědem" z hodnocení 
- s žádostí Jitky Smékalové o ukončení činnosti v komisi pro projednávání přestupků  

ke dni 31. 5. 2017 a jmenovala nového člena komise pana Zdeňka Trojana 
- s provozováním dětského letního tábora Campanula 2017 
- s informací o počtu a způsobu vyřízení přijatých stížností a petic za rok 2016 
- s výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2016 
- s výroční zprávou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvkové 

organizace, a Domova pro seniory Vrbno za rok 2016 
- s pořadníkem žádostí o byt v domu s pečovatelskou službou 
- zahájením přípravné fáze projektu technického zhodnocení vozidla PVP 27 T815 

(hasičská plošina) 
- s propagací města v letní příloze regionálního Deníku firmy VLTAVA LABE MEDIA 
- návrhem programu na příměstský tábor města Vrbna pod Pradědem na rok 2017 
 
Dne 26. 4. proběhla Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO, s.r.o. 

 
Ke zprávě nejsou připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
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1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 356/20/2017 
Předložil: Ing. Pavla Mullerová  
 
 
Překládá tajemník Ing. Adámek 
4. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
197/13/2016-5 - radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu 
(Penzion DOMA Mnichov) 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
317/18/2017-2 - jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu 
vodného a stočného od 1.4.2017 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Jednatel TS        splněno 
 
348/18/2017-2 - odpovědět písemně na dopis paní Anně Markové 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
350/18/2017-1 - 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        splněno 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 357/20/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
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 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 359/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
Předkládá Ing. Pešatová 
6. Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu bytových 

jednotek na ulici Palackého 
 
Ing. Pešatová: obdrželi jsme vyjádření úřadu, že musíme dodržet smlouvu, kdy jsme se 
zavázali s nemovitostmi disponovat, tudíž až po 20 letech budeme moci převést do osobního 
vlastnictví, v říjnu začneme pracovat na smlouvách k převodu; nájemníci dostali informace, 
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s postupem jsou seznámeni 
pí Soudková: do doby převodu budou stále platit nájem? 
Ing. Pešatová: ano; jinak posun byl způsoben povodní, nastěhování občanů bylo tehdy v 
září 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se sdělením k žádosti podané na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci 
převodu bytových jednotek na ulici Palackého 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 360/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Odpověď na návrh odprodeje pozemku parc. č. 865 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: jde o pozemek pod domem, ten vlastní 5 majitelů, jen 4 mají zájem o 
odkoupení pozemku, nedoporučujeme prodej, když nesouhlasí všichni 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s návrhem na odprodej pozemku parc. č. 865 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
2. schválilo 
znění odpovědi dle přiloženého návrhu 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 361/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Zrušení vyhlášených záměrů na prodej 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: u bodu 1 ustoupila od záměru 
starostka: vzala bych to najednou, pokud k některému bodu bude diskuse, probereme to 
hned 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zrušení následujících záměrů na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 575 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na který 
byl vyhlášen usnesením záměr č. 171/12/2016 ze dne 30. 3. 2016 
 
1/2. 
pozemku parc. č. 283 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na který 
byl vyhlášen záměr usnesením č. 204/14/2016 ze dne 22. 6. 2016 
 
1/3. 
pozemku parc. č. 32 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem, na který byl vyhlášen záměr 
usnesením č. 324/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 

usn. 362/20/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Zrušení vyhlášeného záměru na zřízení práva stavby 
- bez připomínek – 
Ing. Pešatová: od záměru ustupuje Kareta, chtěla zde zřídit lyžařskou školičku 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zrušení usnesení č. 327/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 kterým byl vyhlášen záměr na zřízení 
práva stavby na části pozemku parc. č. 1684/1 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 363/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Žádost o snížení kupní ceny 
    
Ing. Pešatová: RM doporučuje nevyhovět, jen manželé Čížkovi žádají o snížení ceny, byli 
jsme se podívat, zahrádkáři tam vyvážejí nepořádek 
starostka: cena 80 Kč je ještě podle starých pravidel, nyní už máme cenu vyšší; 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí o snížení kupní ceny dle přílohy 
 
2. rozhodlo 
nevyhovět žádosti o snížení kupní ceny 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 364/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 967/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: trvání práva stavby je do února 2020, pak dojde k uzavření smlouvy budoucí, 
po kolaudaci bude řádná smlouva, vlastník odkoupí pozemek za cenu podle znaleckého 
posudku 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
zřídit právo stavby u nemovitosti - části pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 967/1 o výměře cca 2637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 v 
k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
za účelem:   administrativní budovy a zpevněných ploch pro domov pro 
seniory 
výše stavebního platu: 1,50 Kč/m2 za započatý rok trvání práva stavby 
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doba trvání práva stavby: do 31. 12. 2020 
stanovení způsobu zřízení: 
pro účely stavebního zřízení dojde k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo 
stavby č. 128/2017-MP a následně po kolaudaci staveb bude uzavřena řádná smlouva o 
zřízení práva stavby, která se zapíše do katastru nemovitostí. 
 
Po uplynutí doby práva stavby stavebník od vlastníka odkoupí pozemek pod stavbou za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 365/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s LČR 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: město potřebuje získat pozemky na investiční záměry, pro cyklostezku do 
Karlovic a kompostárnu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na směnu nemovitostí - pozemků v majetku města: 
 
Pozemek    Katastrální území    Druh pozemku Způsob využití   Výměra m2 
1715  Vrbno pod Pradědem    ostatní plocha ostatní komunikace 1717 
179/4  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek      302 
17/2  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek    11181 
17/3  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek       550 
859/3  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek      4296 
1692/2  Vrbno pod Pradědem    TTP          553 
1693  Vrbno pod Pradědem    ostatní plocha ostatní komunikace   2916 
1696/4  Vrbno pod Pradědem    lesní pozemek    16675 
1696/3  Vrbno pod Pradědem    lesní pozemek                 část o výměre cca 500 
 
za pozemky v majetku Lesů České republiky s.p.: 
 
Pozemek Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra m2 
1718/1  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek      19611 
1721/2  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       2396 
896/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha  jiná plocha     3027 
901/3  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha    ostatní komunikace     191 
1721/3  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       1221 
897/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha  jiná plocha     7614 
901/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha     ostatní komunikace    1453 
1696/2  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       375 
1546/1  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       2750 
159/1  Železná p. Prad. ostatní plocha ostatní komunikace     304 
241  Železná p. Prad. ostatní plocha ostatní komunikace     218 
249/1  Železná p. Prad. ostatní plocha        část o výměře cca. 1000 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 366/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 63/3 
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   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor výstavby souhlasí, RM doporučuje, MV doporučuje a též komise 
výstavby 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 

 části pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 500 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: zemědělský půdní fond za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č. 53/4904/2017 ve výši 227 Kč/m2 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 367/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 252 
 
Ing. Pešatová: RM doporučuje, ZM schválilo prodej, ale geodetický plán byl doručen až v r. 
2017, uplynula lhůta, proto se znovu musíme vyjádřit 
Ing. Kudelová: za účelem přístupu k pozemku žadatele, zde není ten hlavní účel a 
zdůvodnění není reálné, přístup tam je; 
Ing. Pešatová: můžeme formulovat pro utvoření funkčního celku s pozemkem žadatele 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 

 části pozemku parc. č. 252 o výměře cca 457 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 55/4906/2017 ve výši 208 Kč/m2 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 368/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 341 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor souhlasí, MV doporučuje, komise výstavby doporučuje záměr probrat 
s občany v sousedství. RM doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 

 části pozemku parc. č. 341 o výměře cca 850 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 54/4905/2017 ve výši 245 Kč/m2 
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 369/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areálu penzionu DOMA 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: jde o pozemky k DOMA v Mnichově, znalecký posudek je na 2.056.715 Kč 
kupní cena do 15 měsíců od uzavření smlouvy 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
rozhodlo vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí: 
 
 pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: zeleň, 
 
 pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
 
 pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
 
 pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
 
 pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova s č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 
 
 pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, 
 
to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem 
 
pod podmínkou:   za účelem turistické ubytovny nebo bydlení pro seniory 
realizace:    ujednáním o budoucí koupi nemovitosti 
podstatné náležitostí smlouvy: kupní cena 2.056.715 Kč 
     kupní cena je splatná do 15 měsíců od uzavření 
smlouvy 
     v 15 měsíčních splátkách (14 splátek ve výši 138000 Kč 
     a poslední splátka ve výši 124715 Kč) 
 
     kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení kupní ceny 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 370/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
17. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 485/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: pozemek pod tribunou, vlastníkem je p. Dostál, od něj chceme dva pozemky 
k přístupu k tribuně a pod ní  
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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. 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 účelem:  získání pozemků pod tribunou ve veřejném zájmu 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující:  Vladislav Dostál 
za cenu 1 Kč/m2 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 371/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Prodej nemovitosti - pozemku 614/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: jde o zahrádky za statkářskými domy, za cenu 80 Kč za m2 dle starých 
pravidel 
 
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: 
1/1. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/3 o výměře 259 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    I*** P*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/2. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/4 o výměře 203 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    I*** P*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/3. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/5 o výměře 259 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    M*** P*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
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1/4. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/6 o výměře 252 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    M*** C*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/5. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/7 o výměře 218 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    W*** K*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/6. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/8 o výměře 215 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    SJM K*** T*** a M*** T*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/7. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/9 o výměře 358 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    SJM K*** K*** a M*** K*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/8. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/10 o výměře 311 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    SJM A*** J*** a H*** J*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/9. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/11 o výměře 239 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    Z*** J*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
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1/10. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/12 o výměře 219 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    SJM A*** V*** a D*** *** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/11. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/13 o výměře 230 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    J*** K*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/12. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/14 o výměře 124 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    J*** O*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
1/13. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/15 o výměře 574 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem:    zahrádky 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
kupující:    SJM R*** Č*** a Z*** Č*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
2. pověřuje 
majetkoprávní odbor jednáním o prodeji pozemku parc. č. 614/16 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, který vznikne oddělením na základě GP 724-6/2017 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 372/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
19. Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: kupující jsou manželé Trzaskalikovi 
Oba zastupitelé žádají opravu údaje u pozemku a ohlašují střet zájmu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodej nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
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 části pozemku parc. č. 1224/1, který je zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, ze kterého se na základě geometrického 
plánu č. 729-49/2017 oddělí pozemek označená parc. č. 1224/22 o výměře 557 m2 

za účelem:    zahrady 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    SJM E*** T*** a N*** T*** 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1235-64/2016 ve výši 189 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 373/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Koupě nemovitosti - pozemků 535/2 a513 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: jde o pozemek pod tribunou a přístup k ní, jak jsem uváděla před chvílí 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o koupi následujících nemovitostí: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 513 o výměře 262 m2, který je zapsaný na LV 317 pro k.ú. a obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 
 
1/2. 
pozemku parc. č. 535/2 o výměře 341 m2, který je zapsaný na LV 317 pro k.ú. a obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační 
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 
 
za cenu:    1 Kč/m2 
prodávající:    Vladislav Dostál 
způsob prodeje:   kupní smlouva 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 374/20/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
21. Strategie rozvoje města 
 
Ing. Pešatová čte návrh usnesení 
starostka: víte, že prošlo mnoha jednáními, veřejným projednáním, připomínky občanů byly 
zapracovány 
p. Súkup: na schůzce jsem postrádal více zastupitelů, kteří by s veřejností mohli projednat, 
dominantní je tam cyklostezka na Karlovice, nikdo neviděl, odkud kam povede, vím, kde 
končí katastr města, tam by se mělo jít s asfaltem, utratit ale 14 mil, když horní varianta by 
řešila jak cestovní ruch, tak cestu do práce, to je příliš; není mnoho zaměstnavatelů, kteří by 
umožnili pracovníkům přijít do práce ne zcela čilí, vedení trasy pod Stavařem na Karlovice by 
bylo efektivnější a znamenalo by hodně pro CR i občany; varianta pod cestou nesplní účel, 
tam by stačila cyklotrasa, cyklostezku by bylo vhodné pod Stavařem; stejně mě zajímá, plán 
nikde není k vidění a zajímalo by mě, kde skončí asfalt 
starostka: aspoň trošku vás mohu udělat šťastným, ve strategii je zapracován návrh i 
vedení cyklostezky pod Stavařem, na studii se stále ještě pracuje, dnes jsme měli jednání 
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s Ing. Hvoreckým, ještě se musí projednat pár věcí a posléze zveřejníme, nechceme dát ven 
polovičatou věc 
p. Súkup: a kde budou pokračovat Karlovice? 
starostka: tam je situace horší, obec nemá své pozemky 
pí Soudková: jestliže je to strategie, očekávala bych informaci, jaké finance vydáme, je tam 
spousta akcí, když se podívám do analýzy, vrátilo se 11 % dotazníků, ta mlčící většina, ta 
může mít jiný názor 
starostka: agentura probírala důvody, nechápu, proč v tuto chvíli říkáš takové věci, ve 
strategii není zvykem mít vyčíslené náklady, to jsou záměry a směry, kterými město chce jít; 
už minule jsem uvedla, že je to stále živý dokument; pracovalo na tom tolik skupin a 
rozličných profesí, to se nedá brát na lehkou váhu 
pí Soudková: je to jen můj pohled na věc, nám chybí plán skládkového hospodářství, to 
nevyřešíme jen kompostárnou, nenašla jsem to tam, nenašla jsem ani parkovací plochu 
starostka: trvám, že je děláno podle normy, agentura za to zodpovídá 
pí Janků: je to materiál dobrý, přináší mnoho námětů, když se něco vyskytne, zapracuje se 
do toho, ale měli bychom si stanovit termíny, kdy se budeme zabývat, třeba jednou ročně 
hodnotit, jak se strategie naplňuje 
starostka: bylo veřejné zasedání k projednání studie a naplňování se bude kontrolovat, 
hodnotit; zastupitelé se skutečně zúčastnili veřejného projednání strategie v minimální míře, 
to má pan Súkup pravdu a je to škoda 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Strategii rozvoje Města Vrbna pod Pradědem pro období 2017 - 2023 
 
hlasování 15 pro, 0 proti, 2 zdržel se (pí Soudková, p. 

Pechal) 
usn. 375/20/2017 

Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
22. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé Lucii Hrbáčové, Bezručova 418, ve výši  
40.261 Kč dle rozhodnutí Okresního soudu 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 376/20/2017 
Předložil: Michaela Adámková  
 
 
23. Přehled plnění plánu oprav bytového fondu 2016 a plán oprav bytového fondu 

na rok 2017  
 
Ing. Pešatová: je to plnění úkolu z posledního ZM 
pí Soudková: dívala jsem se, 31. 5. bylo utraceno 1.349 tisíc korun z rozpočtované částky, 
je v tom obsažena i část opravy z Bezručovy? 
Ing. Pešatová: určitě ne, tam teprve oprava začíná, minulý týden bylo předáno staveniště 
p. Pechal: zaráží mě, že na nájemném se vybere 9 mil a vrací se do bytového fondu jen 4 
mil; někde jako by se zastavil čas, je třeba zapracovat na modernizaci bytového fondu, mělo 
by dojít k navýšení minimálně na 6 mil. korun, jinak nám byty brzy spadnou na hlavu 
starostka: je třeba vnímat i kontexty, děláme velkou akci na NSM, investice do bydlení, to 
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tady není, nesouhlasím, že nedáváme peníze do bytového fondu, dělali jsme horkovody, 
začne oprava domu 419 
Ing. Steinerová: pokud se budete dívat jen na položku oprav a udržování, tam skutečně 
jsou 4 mil Kč, ale musíte započítat další náklady – pojištění, odměny domovníkům, náhrady 
nájemníkům za opravy, které sami dělají aj., berte tu položku 4 mil s rezervou 
pí Soudková: směrnice byla zrušena, říkali jsme, že nebude nájemci přispíváno, že 
nájemník má platit opravy do 6 tis korun sám 
Ing. Pešatová: ne, do tisíce korun 
starostka: opravdu nemohu souhlasit, že nedáváme peníze, zeptejte se i nájemníků; 
samozřejmě nemůžeme udělat všechna sídliště najednou 
p. Pechal: podívejme se i dovnitř, máme rozvody v hliníku, tam hrozí havárie 
starostka: snažíme se každý odevzdaný byt rekonstruovat, děláme průběžně, nemůžeme 
550 bytů během dvou roků rekonstruovat 
Ing. Pešatová: začínáme měnit i stoupačky, budeme pokračovat v dalších domech 
Ing. Kudelová: jestli mohu přijít s návrhem, diskuse byly i za minulých ZM, jako RM jsme 
dostávali úkoly, tyto věci by bylo dobré dát dohromady, aby se vidělo, kolik se vybere na 
nájmech a kolik jsou kompletní výdaje, už jsme si vyzkoušeli, RM by mohla připravit 
Ing. Steinerová: máme to ve výkazech města, v kapitolách 3612 za 2016  
Ing. Kudelová: v této částce jsou započítány i zálohy? Abychom to měli očištěno 
Ing. Steinerová: ano 
starostka: je tu návrh předložit ZM přehled všech nákladů spojených se správou bytů 
 
Hlasování o návrhu ukládacím usnesení: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s materiálem - Plán oprav bytového fondu 2017 a přehled plnění plánu oprav za rok 2016 
2.     ukládá 
předložit přehled všech nákladů spojených se správou bytů 
Zodp: Rada města, TK: 20. 9. 2017 
 
hlasování viz výše usn. 377/20/2017 
Předložil: Bc. Pavel Kopča  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová 
24. Zpráva revizní komise DSO Vrbensko 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s revizní zprávou komise DSO Vrbensko ze dne 23. 3. 2017. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 378/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
25. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: FV doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
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se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2016, jehož 
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 379/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
26. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 
   -    bez připomínek – 
pí Magdálková: revizní zpráva nebyla? 
starostka: dělá se jednou za dva roky 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2016, jehož součástí je 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 380/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
27. Schválení účetní závěrky Města Vrbna pod Pradědem k 31. 12. 2016 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 381/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 

  

28. Závěrečný účet Města Vrbna pod Pradědem za rok 2016 
    
Ing. Steinerová: materiál i komentář byly podrobné, FV doporučuje 
pí Soudková: bylo zdůvodněno, že TS převáděly později, letos se opět opakuje, bohužel je i 
u Tepla, tam je to možná tím, že byl vyměněn jednatel společnosti, chci požádat zastupitele, 
aby uložili společnostem předkládat závěrky do konce května; vloni se stalo tak, že jsme 
schvalovali v červnu a výsledek vypadal jinak 
p. Valenta: dáváte návrh, ten je proti zákonu, nemůžete nařídit obchodní organizaci 
pí Soudková: město je majitelem, měli bychom to respektovat 
p. Valenta: čím se budete řídit? Nedělejte nic direktivně, můžeme se domluvit třeba do 
poloviny června  
starostka: je tu návrh dřívějšího termínu závěrky, jaký bude návrh usnesení? 
pí Soudková: ZM ukládá předkládat závěrku společnosti do konce května 
starostka: může uložit Rm, aby ve funkci valné hromady uložila… 
p. Valenta: a ještě by se musela změnit zakladatelská listina 
starostka: lze projednat na VH možnost zpracovávat do konce května, je zákon o 
korporacích 
p. Doležel: termínem do konce června se nevylučuje, je na společnosti, jestli je schopna 
dodat dříve 
starostka: RM ve funkci VH projedná možnost předložení účetní závěrky v dřívějším termínu 
Hlasování o usnesení s doplněním: 15 pro, 1 proti (p. Dudík), 1 zdržel se (p. Michalus) 



 19 

 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2016, jehož součástí je zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016. 
 
2. vyslovuje 
souhlas s hospodařením za rok 2016 s výhradou 
 
3.   ukládá 
radě města, aby se ve funkci valné hromady zabývala možností předložit účetní uzávěrky 
obchodních společností do konce května kalendářního roku 
Zodp.: Rada města, TK 20. 9. 2017 
 
hlasování Viz výše usn. 382/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
29. Rozpočtové opatření 3/2017 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: případné dotazy ráda zodpovím, je tady snížení schodku se zvýšenými 
příjmy 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 3/2017 dle přílohy. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 383/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
30. 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 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 384/20/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Překládá pí Remešová 
31. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2017-2020 
 
pí Remešová: plán byl připomínkován poskytovateli, dokument je strategický a živý, jeho 
cílem je plánovat sociální služby, aby odpovídaly potřebám obyvatel 
Ing. Kudelová: je pravda, že jsem urgovala dokončení, ale měla jsem představu, že budou 
věci v návrhové části, je to poměrně obecné, např. odlehčovací služba, že je záměrem DPS, 
současně u nového DPS jsou termíny na 3 roky a aktivity k naplnění, výběr dodavatele, 
nákup vybavení, zahájení provozu aj., myslím, že to všechno jsou věci, kde chybí některé 
údaje, plán se odkazuje na průzkum z roku 2014, lidé mají malou informovanost, nejsou 
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konkrétní opatření, je tříletá lhůta na zlepšení informovanosti, je tady řada věcí, které lze 
ještě dopracovat; jsem ráda, že něco máme na stole, ale myslím, že by bylo na tom dobré 
ještě zapracovat, aby byly reálné cíle 
starostka: bylo hodně těžké, nový DPS bude začínat, máme informaci, že mají statečný cíl 
dokončit do konce roku 2018, je pravdou, že nějakým způsobem jsme ani nespolupracovali 
na komunitním plánu, nastavili jsme některé cíle, pak jsme si uvědomili, že je máme dubl se 
strategickým plánem, přišlo nám pořád se opakovat; např. komunikační věci jsou v akčním 
plánu strategie města, bylo pro nás těžké; během roku a půl jsme se zabývali mnoha 
strategiemi, to není legrace, máme určité cíle a směry, které jsou nastaveny, máme v tom 
jasno; strategií bylo tolik, že jsme těžko sháněli lidi i do pracovních skupin, lidé nemají zájem; 
jen tolik bych k tomu řekla, samozřejmě nikdy nic není dokonalé, musí se průběžně 
analyzovat a doplňovat 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na rok 2017 - 2020 dle předloženého návrhu 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Kudelová) usn. 385/20/2017 
Předložil: Ivana Remešová  
 
 
32. Místní plán inkluze Vrbenska 2017 - 2020 
   -    bez připomínek – 
pí Remešová: připravuje se velký projekt v oblasti mimoškolního vzdělávání, s Ligou, 
Centrem pro děti a mládež, dokument máme od 19. 6., připomínka byla jen ke straně 24 – 
doplnění manažerské role 
starostka: projektu se účastnily i mateřské školy aj. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Místní plán inkluze Vrbenska 2017- 2020  - přílohu Strategického plánu sociálního 
začleňování 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 386/20/2017 
Předložil: Ivana Remešová  
 
 
33. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 
   -    bez připomínek – 
pí Remešová:  předsedkyně Okresního soudu neměla námitky 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s informací, že přísedící Okresního soudu v Bruntále Miloslav Váňa zemřel. 
 
2. volí 
paní Danu Magdálkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na funkční 
volební období 2017 - 2021 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se, nehlasuje pí 

Magdálková 
usn. 387/20/2017 

Předložil: Martina Sakalová  
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Předkládá Ing. Pešatová 
34. Projekt "Letní příměstské tábory" 
 
Ing. Pešatová: v letech 2018-2020 má jít k podpoře rodin s dětmi, realizace od 25. 6. 2018, 
celkové způsobilé výdaje jsou 739 tisíc, dotace je 90 %, vlastní zdroje města cca 37 tisíc Kč 
starostka: termín pro podání žádosti uplynul, ale ještě nedochází k hodnocení 
Ing. Kudelová: jsem ráda, že za této vlády dochází k takové podpoře aktivit pro děti, všemi 
deseti jsem pro 
starostka: chceme příměstský tábor dělat pro děti stále lepší, město podporuje finančně, 
bavili jsme se o projektu Centra pro děti a mládež, které má základnu v Železné, chtěli byc 
dělat i další příměstské tábor třeba v čase jarních prázdnin 
Ing. Kudelová: objekt v Železné před 3 lety byl v katastrofálním stavu, žádala jsem starostu 
Ryse, aby řešil, žádalo to zásadní rekonstrukci, výměnu některých konstrukcí, řeknu po 
pravdě, že svého vnuka bych tam nerada viděla 
starostka: zrovna dnes mě navštívila paní ředitelka Franková, informovala nás, v současné 
době je jednání o rekonstrukci na stole rady města Bruntálu, mělo by stát asi 5 mil korun; 
tím, že tam budou i vrbenské děti, radní nejsou tak pro, ale pokud by na začátku projektu 
nebyla budova v lepším stavu, nabídli jsme využití prostor po gymnáziu; ředitelka byla ráda; 
máme ještě ve druhém patře volné tři místnosti 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zahájením přípravných prací a podáním žádosti o podporu na akci "Letní příměstské 
tábory ve Vrbně" do výzvy Místní akční skupiny Hrubý Jeseník v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, Prorodinná opatření I. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 388/20/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
Předkládá Bc. Chalupa 
35. Technické zhodnocení vozidla PVP 27 T815 (hasičská plošina) 
 
Bc. Chalupa: řešení havarijní stav plošiny je delší dobu, naskýtá se nám možnost po 
jednání s MSK, který přistoupil na žádost o dotaci na rekonstrukci konkrétního vozidla, 
vytipovali jsme s odborníky vhodné vozidlo, představili jsme, město se bude podílet nákupem 
tohoto vozidla, zastupitelstvo schválilo dotaci takřka 4,5 mil Kč 
starostka: využila jsem situace, že jsme získali dotaci na hasičárnu v rámci IROP a vraceli 
jsme na MSK 10 mil. přislíbených korun, ve chvíli, kdy jsme odstupovali od memoranda, 
zkusila jsem podat individuální žádost o dotaci s tím, že to prošlo výborem a všem, naši 
jednotku představovali jako jednu z nejlepších v MSK, takže máme podporu a získáme 
pořádnou plošinu, nebude to jednoduché, ale my to zvládneme 
Bc. Chalupa: pan Vlček vzpomínal, že MSK nikdy nedával takovou dotaci na techniku, jako 
hasič si velmi vážím i toho, že se vedení města za nás tak postavilo 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s možným řešením obnovy výškové techniky JSDHO Vrbno pod Pradědem 
 
2. souhlasí 
s uvedenou variantou obnovy výškové techniky JSDHO Vrbno pod Pradědem 
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3. rozhodlo 
o nákupu vozidla Tatra, model SUM MP 27-2, rok výroby 1990 
 
4. rozhodlo 
o podpisu smlouvy s firmou VeaCom s.r.o., Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 
 
5. rozhodlo 
o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Technické zhodnocení 
hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ 
 
6. rozhodlo 
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Městem 
Vrbno pod Pradědem a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Technické 
zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 389/20/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Předkládá Ing. Adámek 
36. Odvolání a volba člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod 

Pradědem 
   -    bez připomínek – 
Ing. Adámek: pan Krupa se nezúčastňuje jednání, oslovil jsem Vás, zda máte nějaké návrhy 
na člena MV 
p. Michalus: navrhuji paní Alenu Divišovou 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odvolává 
člena majetkového výboru pana Miroslava Krupu k 30. 6. 2017 
 
2. volí 
členka majetkového výboru paní Alenu Divišovou od 1. 7. 2017 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 358/20/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
37. Různé, diskuse 
 
starostka: v rámci diskuse si dovolím informovat zastupitele: projekt ZŠ na oranžová hřiště, 
město zkusí připravit se na podání žádosti o dotaci, tam nejsou konečné termíny pro podání 
žádostí, průběžně se scházejí; v rámci svých parků máme hotovu PD se stavebním 
povolením na multifunkční sportoviště, jezdí návštěvníci na skatepark, je poptávka po ploše 
na míčové hry, týmové hry, včera jsem měla diskusi s žáky základní školy, mluvili jsme o 
tom; v tuto chvíli je tam rozpočet 2,6 mil Kč s DPH; mohli bychom nechat v září schválit a 
zkusíme požádat; druhá věc – dostali jste na stůl dopis p. Háby, dostali jste k tomu vyjádření 
TS Vrbno; chci k tomu říci, pan Hába pravděpodobně dává jen na vědomí zastupitelům, 
můžete se k tomu vyjádřit, může vám k tomu odpovědět i Ing. Steinerová, jsou tam opravdu 
mylné informace založené na dojmech a averzi vůči vedení města 
Ing. Steinerová: reaguji na první odstavec, máte to a ráda případně zodpovím i další otázky 
p. Súkup: potěšila jste mě, že jste zahrnuli do plánu cyklostezku, ale k záměru parkoviště, 
jak se tvořila parkovací plocha na NSM, je neuvěřitelné, jak rychle to probíhá, dříve platilo i 
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pro Klíče, že mu po zimě chodníky „chodily“, tady jsou navezeny staré cihly, podrtili je a mají 
připraveno 5 cm asfaltu, buď je to provizorní, nebo takto chceme opravovat město? Na hlínu 
se dala v centimetrech drobná drť a za chvíli byl i hotový povrch, takto pokračovat, to je zlé; 
jinak jak jsme slíbili, že do začátku letní sezóny bude zpřístupněna věž bude připravena, 
v dlouhodobém horizontu pak doděláme, od počátku července ale návštěvníci bezpečně 
vystoupají nahoru 
starostka: dostala jsem od občanů podobný dotaz, požádala jsem o vysvětlení p. Skácela, 
nejsem stavař, a dovolím si vám předat – sepíšeme důvody, parametry, normy, předám vám 
to 
p. Súkup: já si to vezmu a uvidíme po zimě 
starostka: lidé měli obavy, že takto se budou dělat i cesty, nebudou, je to jen pro plochy pro 
stání, nikoli pro sjízdnost, norma to umožňuje 
Ing. Kudelová: jak se dokončily objekty Moravolenu, zůstalo velké množství rozdrceného 
materiálu do podkladů, ale velké množství bylo odvezeno; ten materiál byl v aktivech města 
a má nějakou hodnotu 
starostka: odpověď hned tady nejsem schopna dát, používá se to na chodníky, třeba J. Klíč, 
za jaké období bychom to měli sepsat? 
Ing. Kudelová: od roku 2015, kdy se začalo odvážet 
starostka: to se používalo i dříve, na hřbitově aj., chcete to od 1. 1. 2015? MPO připraví, 
kam všude se používal, ale neprodává se nikomu 
pí Machetanzová: mohu paní Soudkovou ubezpečit, že data předaná jsou i v uzávěrce, 
výsledek v závěrečném účtu města je takový, loni byla výjimečná situace; ještě jedna věc, 
uvádění názvu TS Vrbno v dokumentech, prosím, používejte ve všech dokumentech 
skutečný název TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, jak se patří 
p. Pechal: nemyslím si, že by úředníci měli málo práce, ale byl bych rád, kdyby se dalo 
vyřešit, jde o křižovatku mezi Karlovicemi a Vrbnem, je to nebezpečné místo, požádal bych, 
aby RM vyjednala možnost umístění zrcadla, je sice mimo katastr města, ale je v zájmu 
našich občanů, jde o bezpečnost Vrbeňanů, chci, aby se vedení města o to začalo zajímat, 
dnes tam byla bouračka, není tam připojovací pruh 
starostka: mohu samozřejmě dát podnět řešit jako zastupitelka MSK, viděla bych to jako 
podnět na náměstka Unucku, aby se tím začal zabývat; musím říci, že kolem silnic MSK se 
chystáme s ředitelem Kalou sejít se s vedením silnic kraje, stanovit priority, pojedeme za 
náměstkem na MSK, při té příležitosti mohu podat podnět k řešení křižovatky 
p. Pechal: to, co se začalo dnes opravovat, to je katastrofa, to žádá komplexní řešení 
starostka: víme, že Nádražní se letos dělat nebude, rozpočty MSK jsou nastaveny, chceme 
s Kalou prosazovat zvýšení pozornosti na opravu silnic nižších tříd v našem regionu, řešit to 
dříve, než kraj začne připravovat rozpočty, myslíme na to; budu vás pak informovat 
pí Janků: byla mi předána kopie stížnosti pana Řehulky, chci se zeptat, zda se stížností 
zabýváte, týká se to svozu biologického odpadu od domkařů-seniorů, lidí starších 70 let; ve 
stížnosti, jak to sepisuje, navrhuje, aby se tím ZM zabývalo a vymyslelo způsob, jak třeba 1x 
měsíčně nebo v jiných intervalech službu pro občany udělat, vyjde svoz z více domů jistě 
levněji než samostatně 
starostka: už jsem odpovídala i na další dotazy, podnět máme od pondělka a jednali jsme 
s panem Valentou, říkám to tady znovu, město nikdy nemělo s TS Vrbno smlouvu o svážení 
odpadu od domků, to není pravdou; když TS posekaly před pozemky, nebo vlastníci posekali 
před domky a přidali něco svého, TS to svezly, jenže pak už nestačily hromádky, začaly se 
dávat pytle a další odpady. TS se snažily v rámci udržení čistoty města odvézt, čímž vznikl 
dojem, že lidé na to mají právo; takto se to dělo ale jen v některých ulicích, některých 
lokalitách, jinde to občané ani nedělají, uvědomte si, že máme domky v Mnichově a Železné 
a nedovedu si představit vše svážet zdarma; samozřejmě uvažujeme, jak lidem vyhovět 
nejlépe, to nejlépe řekne p. Valenta, co mohou udělat pro občany, snažíme se najít řešení 
p. Valenta: přicházíme s návrhem, pan Řehulka byl i za mnou. Nechápal jsem, že to dává 
jako stížnost, to není správné; už minulé ZM a RM se snažilo, domky dostaly zdarma 
kompostéry, byly kontejnery na bioodpady v ulicích i před recyklačním dvorem, ta žádost zní, 
a my můžeme na žádost občanů svézt, to je trochu komplikované; navrhli bychom způsob – 
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nechat vyrobit pytle, které by nebylo možno zaměnit, dali bychom cenu, prodali bychom 
pytel, připravíme cenu, abychom na tom nevydělávali, ale ani neprodělávali, po nějaké době 
vyhodnotíme; v zájmu pomoci občanům lidem bez dopravy bychom třeba za 20 Kč sváželi a 
naše auta v pondělí a pátek odvezou, tedy ty pytle, které by byly připraveny; před měsícem 
prázdnin uvažujeme, že bychom občany o tom informovali ve Zpravodaji 
Ing. Kudelová: trvalo několik let, kdy jsme neustále tlačili, vedli lidi, aby si uvědomili, že se 
musí nějakým způsobem podílet, na MÚ se prodávaly rozložitelné pytle, i na TS Vrbno, 
v ceně pytle byl odvoz; časem odpadlo, lidé začali vozit odpad v autech, to byla velká část 
lidí, vysypali to do kontejneru před recyklačním dvorem a pytel znovu použili; stávalo se, že 
odpad lidé vyhodili za plot a byl pokyn, že město chce mít město čisté, proto TS odvážely, 
dokonce jsme dávali pokyn, že třeba na křižovatce Myslivecká-Polní, když lidé hodili, jsme 
nechali schválně ležet, až se rozpadalo; dívala jsem se na rozpočet, proti roku 2014 byly 
výdaje na odpady 8 mil Kč, vloni už o 50 % více, vím, že šly nahoru výdaje za PHM, ale je to 
velký růst; příjmy jsou vyšší, ale potřebujeme lidi vychovávat, aby chápali své povinnosti, 
tvrdě, ale slušně 
starostka: děkuji za názor, všichni máme zahrádky a musíme si poradit se svým odpadem, 
nedovedu si představit, že bychom podporovali, ale jsou lidé starší, bez aut, posílili jsme 
kontejnery na bioodpad, k dispozici jsou už dva; co se týče pytlů, asi bude dobré to zkusit, 
jsou lidé, kteří nemají nikoho, kdo by jim odvezl odpad na dvůr 
Ing. Steinerová: mám tady výkazy jen za loňský rok, co říkala paní Kudelová, to byla zeleň 
a odpady 
p. Doležel: město nabídlo lidem kompostéry, asi 90 % využilo, je tam nějaká životnost; když 
se nějaké pytle objevily, bylo by dobré zkontrolovat, jestli ti, co dnes žádají, kompostér mají a 
využívají, nebo ho třeba prodali, bohužel, je povinnost města zamezit vzniku černých skládek 
pí Janků: my jsme kompostér neprodali, máme ho, ale jeden je málo; chci se zastat starších 
lidí, zametají a uklízejí veřejná prostranství, chtějí mít pořádek a mohlo by se jim vyjít vstříc, 
třeba by stačil svoz ne 2x, ale 1x týdně 
starostka: představa, že jeden kompostér bude stačit, to je mylná představa, je to výpomoc 
města, musím si jako občan poradit, také využívám urychlovače kompostování, ale mám i 
další kompostér, nemohu chtít, aby se ostatní občané podíleli finančně na mém odpadu, 
můžeme vyhovět, ale určitě aspoň za nějakou částku, vážím si lidí, kteří uklízejí, uznávám 
takové lidi, město je nás občanů, všichni bychom měli přispět stejným dílem, ono to ale svádí 
k tomu přihodit něco, dám hromádku jednou, odvezou, hodím podruhé, potřetí, s jídlem roste 
chuť, lidé si musí uvědomovat svou sounáležitost 
Bc. Chalupa: líbí se mi, co řekl p. Valenta, také bych do toho šel, třeba 1x týdně 
starostka: dáme článek do Zpravodaje, odpovíme panu Řehulkovi 
pí Machetanzová: tenkrát byl pytel rozložitelný, tráva v pytlech se odváží, ale nemáme 
kompostárnu, zaměřili jsme se na obyčejný pytel, ale řekla bych, že svážet je to lepší 2x 
týdně, po 2-3 dnech zahnívá 
starostka: termínu odvozu mohou lidé přizpůsobit sečení 
p. Valenta: nebudeme s tím zatěžovat město, najdeme způsob, který bude nejlepší, třeba 
zjistíme, že bude stačit jednou 
občan: chci se zeptat na DR TS Vrbno, kdy odstoupil Ing. Virág, zajímalo by mě, kdo je 
členem a jak DR pracuje; a co kolumbárium, bude příští rok? 
starostka: připravuje se návrh, do konce roku budeme vědět částku, ale nedokážu říci, které 
priority budou zvoleny, pan Čuj už má v úschově asi tři urny, lidé čekají, až bude 
kolumbárium; nevím, jestli už návrh nějaké podoby prvotní dorazil k panu Skácelovi, ale 
počítáme s tím 
p. Valenta: koncem dubna byl na VH schválen p. Trojan jako náhradník za Virága, DR si 
zvolila svého předsedu, je naše povinnost dát na stránky obchodního rejstříku, poprvé 
zasedala DR, nyní musíme dotáhnout 
starostka: končím rozpravu a přeji všem nádhernou dovolenou 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. ukládá 
odpovědět na dotazy občanů a zastupitelů 
T: 20. 09. 2017 
O: Rada města 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 390/20/2017 
Předložil: Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
 
 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 18:25 hod ukončila 20. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. Zve na víkend zastupitele do Polska, na setkání 
s podnikateli. Připomíná, že 24.-25.8. budou dračí lodě na Slezské Hartě, bude startovat tým 
Vrbenských Lišáků. Máme složen tým i podporu z jiných měst. 
 
Součástí zápisu je usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři 
starostky. 
 
 
 

 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

   v.r.             v.r. 
 
 
 
Ověřovatelé:    Vlastimil Mlynář    Mgr. Evžen Trzaskalik 
       člen RM a ZM     člen ZM 
   v.r.           v.r. 
   
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 23. 6. 2017, podepsán 26. 6. 2017 
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