
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 20. 9. 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 22. zasedání Zastupitelstva města Vrbna 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. 
Přítomno je 17 členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny  
 
Omluveni: Dana Magdálková, Karel Michalus, Mgr. Zdeněk Bártek, Ing. 

Petr Gross 
 
 
Návrhová komise:  Dušan Pechal, Martin Pleva (oba souhlasí) 
   
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Tomáš Kočička, René Darmovzal (oba souhlasí) 
 
                   
Sčítatelka:    Barbora Krahulcová     
                                                                                                   
 
 
Zapisovatelka:  Mgr. Alena Kiedroňová   
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 
 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Zápis z jednání majetkového výboru 
4. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 187/1 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 341 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 737/1 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1131 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1221/1 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1465/15 
11. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s vlastníkem pozemku parc. č. 

58/1 
12. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s vlastníkem pozemků podél 

betonárky 
13. Prodej nemovitosti - části pozemku 252 
14. Prodej nemovitosti - části pozemku 341 
15. Prodej nemovitosti - pozemku 614/16 
16. Postoupení smluv 
17. Prodej nemovitostí - bytových jednotek Palackého 604 
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18. Prodej nemovitostí - bytových jednotek Palackého 605 
19. Prodej nemovitostí - bytových jednotek Palackého 606 
20. Prodej nemovitostí - areál penzionu DOMA 
21. Nabídka k odkupu části pozemku parc. č. 194/1 
22. Nabídka k odkupu pozemku parc. č. 446/9 
23. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě 
24. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové kanalizace č. 

251/2017-MP 
25. Rekonstrukce bytového domu - sociální byty 
26. Dílčí rekonstrukce budoucího kulturního domu 
27. Projekt česko-polské spolupráce 
28. Víceúčelové oranžové hřiště v Železné 
29. Vybudování lékařských ordinací 
30. Přehled výdajů města na byty za období 2008-2016 s rekapitulací včetně vybraných 

nájmů 
31. Rozpočtové opatření 5/2017 
32. Informace o majetkových vztazích mezi Městem Vrbno pod Pradědem a společností 

TEPLO VRBNO s.r.o. 
33. Žádost o změnu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace, schválení dodatku 

veřejnoprávní smlouvy 
34. OZV č. 5/2017 o městských symbolech 
35. Kybernetická bezpečnost měst a obcí 
36. Smlouva s MSK k zajištění dopravní obslužnosti 
37. Různé, diskuse 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
starostka: navrhuji doplnit bod Zpráva o činnosti RM 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 10. 7. 2017 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s doplněním 
 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 395/22/2017 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
2. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
377/20/2017-2 předložit přehled všech nákladů spojených se správou bytů 
Zodp.: Rada města        splněno 
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382/20/2017-3 radě města, aby se ve funkci valné hromady zabývala možností předložit 
účetní uzávěrky obchodních společností do konce května kalendářního roku 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
390/20/2017-1 odpovědět na dotazy občanů a zastupitelů 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
Ing. Adámek: mimo úkoly přišla žádost p. Pechala o umístění dopravního zrcadla na 
křižovatce nad Karlovicemi, odpověď jste dostali, zrcadlo se umísťovat nebude, budou přijata 
jiná opatření k nápravě 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 397/22/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Doplněný bod 
Předkládá Ing. Pavla Müllerová 
 
Zpráva o činnosti rady města 
Od červnového zastupitelstva proběhlo 5 jednání rad, poslední dne 6.9. 
 
Rada města na svých jednáních projednávala záležitosti spadající do její kompetence. 
Všechna usnesení rad jsou zveřejněna na webových stránkách města, proto Vás nyní budu 
informovat o těch nejdůležitějších. 
 
Schválila 

- zásady pro zpracování rozpočtu města na rok 2018 
- finanční dar pro Dominika Svobodu ve výši 10.000 Kč 

 
Souhlasila 

- se spolufinancováním opravy schodů na pozemku p.č. 2/3 a 2/1 u kostela ve výši 
20.000 Kč 

- s úpravou ceníku inzerce ve Zpravodaji Sdružení obcí Vrbenska 
 
Rozhodla 
 

- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
uzavřené mezi Městem Vrbno pod Pradědem a firmou ASEKOL a.s. , Praha 4 

- o přidělení VZMR Stavební úpravy fasády budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem - II. 
uchazeči  AF Stav Krnov s.r.o., který podal jako jediný cenovou nabídku. 

- o organizační změně - vytvoření pracovního místa na odboru výstavby a životního 
prostředí s účinností od 1. 8. 2017 

- o uzavření smlouvy s firmou Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.,  na 
zpracování žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti kulturního domu v 
rámci 3. Výzvy Ministerstva životního prostředí - Program Zelená úsporám 

- o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené se zhotovitelem díla Agist s.r.o. 
Krnov pro akci "Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova čp. 419", a to s 
termínem dokončení díla do 30. 9. 2017 

- o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené se zhotovitelem díla AF Stav 
Krnov s.r.o., pro akci "Vrbno pod Pradědem, nám. sv. Michala stavební úpravy 
panelového bytového domu čp. 509-515", a to s termínem dokončení díla do 30. 10. 
2017 
            

Byla seznámena 
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- s hospodařením TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. za období 1-6/2017 
 . 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 

1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 

 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Č. usnesení 396/22/2017 

 

 
 
Předkládá Ing. Iveta Pešatová: 
3. 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. 398/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
4. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 187/1 
   -    bez připomínek – 
ŽADATEL: David Dostál - za účelem přístupové cesty nákladním automobilem, vyrovnání a 
zavezení 
 
Stanovisko OVaŽP: dle ÚP nevhodné. Prodej nedoporučujeme. 
Stanovisko RM: nedoporučuje 
Stanovisko MV: nesouhlasí s vyhlášením záměru 
Stanovisko KVaŽP: Komise výstavby nedoporučuje vyhlášení záměru, viz poznámku MPO. 
Poznámka MPO: prodej nedoporučujeme. Plocha je využívaná jako ochranná zeleň. Navíc 
pozemky žadatele jsou přístupné po účelové komunikaci, která se nachází na pozemku parc. 
č. 197/1. Účelová komunikace s šířkou cca 3 m je průjezdná i pro nákladní vozidla. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 187/1 o výměře cca 260 m2, který je zapsaný na LV 179 v k.ú. 
Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: neplodná půda za cenu dle znaleckého posudku č. 76/4927/2017 ve výši 101 Kč/m2 

 
Hlasování  pro vyhlášení záměru: 0 – 17 – 0  

 
usn. 399/22/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 341 
   -    bez připomínek – 
žadatelé:  J** Š** pro výstavbu RD 
dle platného ÚP se jedná o území bydlení venkovského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené venkovské. 
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pronájem: ne 
vada:  přes pozemek vede NN 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: 
Stanovisko KVaŽP: Komise výstavby doporučuje vyhlášení záměru. 
Poznámka MPO: na pozemku parc. č 341 vzniknou dvě parcely, na kterých bude možné 
postavit RD. Zároveň bude zachován přístup k pozemku parc. č. 342 (tato část pozemku 
zůstane v majetku města). 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 341 o výměře cca 737 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 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 400/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
Z jednacího sálu odchází p. Doležel, přítomno je nyní 16 členů ZM 
 
 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
   -    bez připomínek – 
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 485/1 byl vyhlášen usnesením č. 326/18/2017 ze 
dne 29. 3. 2017. Tehdy byl vyhlášen záměr na část pozemku o velikosti cca 250 m2. 
Následně bylo přijato usnesení o prodeji č. 371/20/2017 ze dne 21. 6. 2017. Zpracováním 
geometrického plánu č. 909-50/2017 se ukázalo, že prodávaná část má větší výměru (471 
m2). Rozdíl výměr je poměrně velký a proto předkládáme návrh na zrušení předchozích 
usnesení a vyhlášení záměru s výměrou podle zpracovaného geometrického plánu. 
 
Město má zájem o pozemky 535/2 a 513 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem, které jsou ve 
vlastnictví p. Dostála (na těchto pozemcích se nachází část tribuny stadionu). Pan Dostál je 
ochotný tyto pozemky městu odprodat pod podmínkou, že od města koupí část pozemku 
485/1 ve vlastnictví města. 
Část pozemku 485/1 je břeh, na kterém nejsou ani městské komunikace ani městské sítě. 
 
Možným řešením je vzájemný odprodej za symbolickou cenu 1 Kč/m2. Z tohoto důvodu došlo 
k ocenění pozemků pomocí znaleckých posudků: 
1. znalecký posudek č. 17/4869/2017 
- ocenil pozemek parc. č. 485/1 na cenu obvyklou ve výši 200 Kč/m2.  
2. znalecký posudek č. 20/4872/2017 
-ocenil pozemky parc. č. 513 a 535/2 na cenu obvyklou ve výši 61.600 Kč 
 
Platné ÚP plochu neřeší. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury.  
 
pronájem: ne 
vada:  není 
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Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. Platný ÚP plochu neřeší. Přes část pozemku vede 
sdělovací kabel společnosti CETIN.  
Stanovisko RM: Doporučuje 
Stanovisko MV: Doporučuje 
Stanovisko KVaŽP: Komise výstavby doporučuje schválit prodej v menším rozsahu, než je 
zakresleno v katastrální mapě z toho důvodu, aby byla zachována možnost zokruhování 
ulice Školní od ulice Jesenická po ulici Krejčího. V současné době jsou dvě části této ulice 
propojeny schodištěm. Bylo by vhodné posoudit možnost propojení těchto části tak, aby byl 
možný průjezd vozidel. 
 
Ing. Pešatová: musí být vyhlášen záměr o skutečné výměře 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 326/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 a usnesení č. 371/20/20/2017 ze dne 21. 6. 
2017 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - části pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 485/1 o výměře 471 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 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se;  usn. 401/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 737/1 
   -    bez připomínek – 
žadatelé:  SJM Z*** Š*** a S*** Š*** 
za účelem: pozemek před chatou – vjezd 
 
Dle platného ÚP se jedná o území louky a pastviny. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (SJM Z*** Š*** a S*** Š***) 
vada:  ne 
 
Stanovisko OVaŽP: dle ÚP nevhodné. Prodej nedoporučujeme. 
Stanovisko RM: nedoporučuje 
Stanovisko MV: 
Stanovisko KVaŽP: Komise nedoporučuje vyhlášení záměru. Došlo by k omezení přístupu 
na zbývající část pozemku. Na pozemku jsou vzrostlé stromy a tvoří přirozenou zeleň ve 
svahu nad Černou Opavou. Komise navrhuje zachovat stávající stav a v připravované 
změně ÚP tento pozemek nepřevádět na zastavitelné území. 
Poznámka MPO: v připravované změně ÚP je pozemek dotčený změnou. Jeho využití se 
má změnit z louky a pastviny na zastavitelné území. Tím se zvýší jeho cena. Doporučujeme 
prodej realizovat po schválení nového ÚP podle Čl. 3, odstavce 9) schválených Pravidel pro 
prodej pozemků. 
Dne 15. 5. 2017 byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů spojených s prodejem č. 85/2017-
MP a tím podle platných Pravidel byla splněna podmínka k projednání žádosti o odkup (Čl. 
5, ods. 3). 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 737/1 o výměře cca 400 m2, který je 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 dle 
znaleckého posudku č. 69/4920/2017 ve výši 10 Kč/m2 

 
hlasování O vyhlášení: 0 pro, 16 proti, 0 zdržel se usn. 402/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1131 
   -    bez připomínek – 
žadatelé:  P*** S***   
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Dle platného ÚP se jedná o území rekreačně – sportovních zařízení a staveb. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené rekreační. 
 
pronájem: ano (P*** S***) 
vada:  přes pozemek vede NN 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: 
Stanovisko KVaŽP: Komise výstavby doporučuje vyhlášení záměru. 
 
Dne 25. 7. 2017 byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů spojených s prodejem č. 
133/2017-MP a tím podle platných Pravidel byla splněna podmínka k projednání žádosti o 
odkup (Čl. 5, ods. 3). 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 1131 o výměře cca 500 m2, který je 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 dle znaleckého 
posudku č. 77/4928/2017 ve výši 254 Kč/m2 

 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 403/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos 

 
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1221/1 
   -    bez připomínek – 
žadatelé:  SJM V*** Š*** a H*** Š***  
za účelem: stavby domu pro rodinnou rekreaci 
 
Dle platného ÚP se jedná o území rekreačně – sportovních zařízení a staveb. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
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pronájem: ne 
vada:  ne 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje vyhlásit záměr na výměru cca 1500 m2 k zajištění přístupu na 
pozemek parc. č. 1220/4 
Stanovisko MV: souhlasí 
Stanovisko KVaŽP: Komise výstavby v minulosti několikrát navrhovala řešit využití pozemků 
v této lokalitě komplexně pro celé území. To znamená stanovit regulativy možné zástavby a 
využití pozemků a zajistit dělení pozemků tak, aby nevznikly nepřístupné části. 
 
Vrací se p. Doležel, zastupitelů je nyní přítomno 17 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 1221/1 o výměře cca 1500 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 75/4925/2017 ve výši 
254 Kč/m2 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 404/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1465/15 
   -    bez připomínek – 
žadatelé:  K*** K*** a D*** K***   
za účelem: stavby rodinného domu 
 
Dle platného ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ne 
vada:  ne 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: 
Stanovisko KVaŽP: Komise doporučuje vyhlášení záměru. 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 1465/15 o výměře cca 744 m2, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu dle znaleckého posudku č. 
68/4919/2017 ve výši 390 Kč/m2 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 405/22/2017 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
11. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s vlastníkem pozemku  

parc. č. 58/1 
 
Pozemek M*** V***: 
dle platného ÚP se jedná o území bydlení venkovského typu, 
dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č. 74/4925/2017 ve výši 227 Kč/m2 
 
Pozemek města: 
dle 2. změny ÚP se jedná o zastavitelné území, 
dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č. 53/4904/2017 ve výši 227 Kč/m2 
 
pronájem: ano (M*** V***) 
vada:  ano (na pozemku stavba ve vlastnictví p. V***) 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas. SU má za to, že toto řešení nezajistí žadateli přístup k 
nemovitosti na parc. č. 57 k.ú. Mnichov p. P. po vlastním pozemku. 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: 
Stanovisko KVaŽP: Komise doporučuje realizaci směny. 
Poznámka MPO: na pozemek parc. č. 63/3 byl vyhlášen záměr na prodej usnesením č. 
367/20/2017. Po vyhlášení záměru p. Vilímek nabídl městu odkup části svého pozemku 
parc. č. 58/1, který slouží jako přístup k zahrádkám. Z tohoto důvodu se navrhuje vzájemná 
směna částí pozemků Pozemky se ocení znaleckými posudky, následně se rozdělí 
geometrickým plánem a rozdíl v hodnotách směňovaných pozemcích je dorovnán v 
penězích. 
 
pí Soudková: uvažovali jsme o směně, bylo řečeno, že lepší je prodej, nyní je jinak, proč? 
starostka: návrh směn je tady více, rozdíl se vyúčtuje; jednali jsme s p. Vilímkem, také by 
dal přednost takovému řešení 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 367/20/2017 ze dne 21.6.2017 kterým byl na část pozemku par. č. 63/3 vyhlášen 
záměr na prodej 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na směnu nemovitosti - části pozemku v majetku M*** V***: 
 
části pozemku parc. č. 58/1 o souhrnné výměre cca 192 m2, který je zapsaný na LV 292 pro 
k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví M*** V*** 
 
za část pozemku v majetku města: 
 
část pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 574 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 406/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos 
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12. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s vlastníkem pozemků 

podél betonárky 
   -    bez připomínek – 
Pozemky R*** D***: 
dle platného ÚP se jedná o území drobné výroby a služeb, 
dle projednávaného ÚP se jedná o plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. 
 
části pozemků byly oceněny znaleckým posudkem č. 78/4929/2017 následovně: 
 
pozemek parc. č. 462 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 468 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 469/1 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 472 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 471 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 475 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 474 ve výši 103,72 Kč/m2 
pozemek parc. č. 480 ve výši 103,72 Kč/m2 
 
Pozemek města: 
dle platného ÚP se jedná o louky a pastviny, 
dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č. 73/4923/2017 ve výši 254 Kč/m2 
 
pronájem: ne 
vada:  ne 
 
Stanovisko OVaŽP:  
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KVaŽP: Komise doporučuje realizaci směny. 
Poznámka MPO: části pozemků p. Darmovzala město potřebuje ve veřejném zájmu pro 
výstavbu cyklostezky. Po vzájemném jednání je možné získat pozemky na cyklostezku 
směnou za část pozemku 615/3 (p. Darmovzal ji chce jako přístup k pozemku parc. č. 
615/2). Průběh směny je následující. Pozemky se ocení znaleckými posudky, následně se 
rozdělí geometrickým plánem a rozdíl v hodnotách směňovaných pozemcích je dorovnán v 
penězích. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na směnu nemovitostí - pozemků v majetku R*** D***: 
 
části pozemků parc. č. 462, 468, 469/1, 472, 471, 475, 474 a 480 o souhrnné výměre cca 
900 m2, které jsou zapsané na LV 528 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem ve vlastnictví R*** D*** 
 
za pozemek v majetku města: 
 
část pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 2000 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Darmovzal) usn. 407/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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13. Prodej nemovitosti - části pozemku 252  

 
   -    bez připomínek –  
Dle platného ÚP - druhé změny se jedná o 
zastavitelné území. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené 
venkovské. 
 
Usnesením č. 368/20/2017 ze dne 21. 6. 2017 byl 
na část pozemku vyhlášen záměr na prodej, který 
byl zveřejněn na úřední desce od 11. 7. do 20. 9. 
2017. 
 
RM: doporučuje 
 

 

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. 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 
 
stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
kupující:      L*** V*** 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 55/4906/2017 ve výši 208 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Darmovzal) usn. 408/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Prodej nemovitosti - části pozemku 341 
   -    bez připomínek – 
Dle platného ÚP se jedná o území bydlení venkovského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené venkovské. 
 
Usnesením č. 369/20/2017 ze dne 21. 6. 2017 byl na na část pozemku vyhlášen záměr na 
prodej, který byl zveřejněn na úřední desce od 11. 7. 2017 do 20. 9. 2017. 
 
RM: doporučuje 
 
 
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. 341 o výměře cca 850 m2, který je zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov 
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pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
za účelem:    stavby RD 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    SJM L*** S*** a M*** S*** 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 54/4905/2017 ve výši 245 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 409/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Prodej nemovitosti - pozemku 614/16 
   -    bez připomínek – 
Dle platného ÚP města Vrbna pod Pradědem se jedná o území zahrad. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy rekreace - zahrádkové osady. 
 
Pozemek parc. č. 614/16 vznikl na základě geometrického plánu č. 724-6/2017, který rozdělil 
původní parcelu č. 614 na 16 dílů (jedná se o zahrádky u statkových bytovek v Mnichově). 
 
Usnesením č. 64/5/2015 ze den 24. 6. 2015 byl na celý pozemek parc. č. 614 vyhlášen 
záměr na prodej a ten byl zveřejněn na úřední desce od 3. 12. do 18. 12. 2015. 
 
Na základě usnesení č. 372/20/2017 byl majetkoprávní odbor pověřen jednáním o prodeji 
pozemku parc. č. 614/16, který vznikl rozdělením parcely č. 614 na základě GP 724-6/2017. 
Na základě jednání projevil o pozemek zájem R*** H***, který podal žádost o odkup dne 
24.7. 2017. Na to zareagoval současný nájemce, M*** Č***, a dne 2. 8. 2017 podepsala 
smlouvu o úhradě nákladů spojených s prodejem. Tím pádem máme v tuto chvíli dva 
žadatele o stejný pozemek. Podle platných Pravidel (Čl. 3, odst. 7), je návrh usnesení 
připraven jako soutěž. 
RM: doporučuje odchýlit se od Pravidel dle Čl. 3, odst. 5 a prodat pozemek současnému 
nájemci 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o odchýlení se od Pravidel pro prodej nemovitého majetku - pozemků dle Čl. 3, odst. 5) a 
nepostupovat dle Čl. 3, odst. 7) 
 
2. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
pozemku parc. č. 614/16 o výměře 402 m2, který je zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada 
 
za účelem:   zahrady 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující:   M*** Č***    
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 410/22/2017 

 
 



 13 

16. Postoupení smluv 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: jedná se o 3 bytové jednotky 
 
v souvislosti s převodem bytových jednotek na ulici Palackého 604 až 606 se předkládá 
materiál postoupení budoucích kupních smluv. Prodej bytových jednotek na ulici Palackého 
je realizován na základě budoucích kupních smluv. K jejich uzavření došlo před několika 
lety a u některých budoucích kupujících došlo ke změnám (převod budoucího vlastnictví na 
dítě nebo na společné jmění manželů). 
Postoupení smlouvy se řídí § 1895 občanského zákoníku, který vyžaduje souhlas s 
postoupením. Z tohoto důvodu je materiál předkládán zastupitelstvu. 
 
RM: doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 146/2008-MP, o převodu bytové 
jednotky č. 4 na ulici Palackého 604 na M*** M*** 
 
2. souhlasí 
s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 163/2006-MP, o převodu bytové 
jednotky č. 4 na ulici Palackého 605 na SJM V*** P*** a M*** P*** 
 
3. souhlasí 
s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 117/2006-MP, o převodu bytové 
jednotky č. 7 na ulici Palackého 604 na J*** L*** 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 411/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
17. Prodej nemovitostí - bytových jednotek Palackého 604 
   -    bez připomínek – 
nájemníci bytového domu Palackého 604 mají s městem uzavřené budoucí kupní smlouvy k 
bytovým jednotkám, které mají pronajaty.  
 
Usnesením č. 321/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 byl na prodej bytových jednotek vyhlášen 
záměr na prodej a tento záměr byl vyvěšen na úřední desce od 11. 7. do 20. 9. 2017. 
RM: doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji bytových jednotek vymezených v budově s č.p. 604, způsob využití: bytový dům, 
který stojí na 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 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl  Kupující 
byt-604/1  393/7702  A*** B*** 
byt-604/2  506/7702  A*** Š*** 
byt-604/3  519/7702  V*** C*** 
byt-604/4  491/7702  M*** M*** 
byt-604/5  392/7702  Z*** N*** 
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byt-604/6  519/7702  K*** P*** 
byt-604/7  520/7702  J*** L*** 
byt-604/8  505/7702  J*** K*** 
byt-604/9  392/7702  S*** K*** 
byt-604/10  519/7702  I*** K*** 
byt-604/11  520/7702  J*** F*** 
byt-604/12  505/7702  M*** D*** a M*** D*** 
byt-604/13  392/7702  J*** K*** 
byt-604/14  518/7702  J*** P*** 
byt-604/15  519/7702  A*** T*** 
byt-604/16  492/7702  K*** Č*** a M*** K*** 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 412/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Prodej nemovitostí - bytových jednotek Palackého 605 
   -    bez připomínek – 
nájemníci bytového domu Palackého 605 mají s městem uzavřené budoucí kupní smlouvy k 
bytovým jednotkám, které mají pronajaty.  
Usnesením č. 322/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 byl na prodej bytových jednotek vyhlášen 
záměr na prodej a tento záměr byl vyvěšen na úřední desce od 11. 7. do 20. 9. 2017. 
RM: doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji bytových jednotek vymezených v budově s č.p. 605, způsob využití: bytový dům, 
který stojí na 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 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl  Kupující 
byt-605/1  406/7702  R*** G*** 
byt-605/2  506/7702  T*** S***, L*** S***, A*** S*** 
byt-605/3  507/7702  I*** R*** 
byt-605/4  504/7702  V*** P*** a M*** P*** 
byt-605/5  392/7702  M*** H*** 
byt-605/6  506/7702  M*** L*** 
byt-605/7  520/7702  M*** J*** 
byt-605/8  504/7702  R*** F*** 
byt-605/9  392/7702  J*** T*** 
byt-605/10  519/7702  J*** T*** 
byt-605/11  520/7702  J*** G*** 
byt-605/12  491/7702  O*** Š*** 
byt-605/13  392/7702  A*** P*** 
byt-605/14  518/7702  H*** T*** 
byt-605/15  520/7702  R*** Z*** 
byt-605/16  505/7702  H*** T*** 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
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   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 413/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
19. Prodej nemovitostí - bytových jednotek Palackého 606 
   -    bez připomínek – 
nájemníci bytového domu Palackého 606 mají s městem uzavřené budoucí kupní smlouvy k 
bytovým jednotkám, které mají pronajaty.  
Usnesením č. 323/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 byl na prodej bytových jednotek vyhlášen 
záměr na prodej a tento záměr byl vyvěšen na úřední desce od 11. 7. do 20. 9. 2017. 
RM: doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji bytových jednotek vymezených v budově s č.p. 606, způsob využití: bytový dům, 
který stojí na 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 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl  Kupující 
byt-606/1  393/7702  D*** B*** 
byt-606/2  506/7702  K*** S*** 
byt-606/3  507/7702  L*** Č*** 
byt-606/4  491/7702  J*** J*** 
byt-606/5  392/7702  E*** A*** 
byt-606/6  519/7702  A*** H*** 
byt-606/7  520/7702  L*** H*** 
byt-606/8  505/7702  J*** S*** 
byt-606/9  392/7702  V*** H*** 
byt-606/10  519/7702  J*** O*** 
byt-606/11  520/7702  J*** P*** a L*** P*** 
byt-606/12  505/7702  J*** V*** a I*** V***  
byt-606/13  392/7702  L*** V*** 
byt-606/14  518/7702  Y*** M*** 
byt-606/15  519/7702  F*** M*** 
byt-606/16  504/7702  J*** S*** a J*** S*** 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 414/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Prodej nemovitostí - areál penzionu DOMA 
   -    bez připomínek – 
Dle platné ÚP se jedná o území městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
Na nemovitosti byl zpracován znalecký posudek č. 11/4864/2017, který nemovitosti ocenil v 
čase a místě obvyklé ceně ve výši 2.056.715 Kč. 
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Usnesením č.370/20/2017 ze dne 21. 6. 2017 byl na nemovitosti vyhlášen záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na úřední desce od 11. 7. 2017 do 20. 9. 2017. 
RM: doporučuje 
 
pí Janků: kupní cena je stejná, jakou mělo město? 
starostka: ano 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitostí -areálu penzionu DOMA s podmínkou uzavření budoucí kupní smlouvy 
do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva: 
 
1/1     pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob      
využití: zeleň, 
1/2      pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,    součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
1/3 pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,    součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
1/4 pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,    součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
1/5 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, 
1/6 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 
budoucí kupující:   SENIOR DOMY POHODA, a.s. 
     Palackého 1331, 739 61 Třinec 
     IČ: 623 60 213 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 415/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
21. Nabídka k odkupu části pozemku parc. č. 194/1 
 
Dle platného ÚP se jedná o území bydlení venkovského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené venkovské. 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas bez připomínek 
Stanovisko RM: nedoporučuje 
Stanovisko MV:nesouhlasí 
Stanovisko KVaŽP: Komise doporučuje odkup pozemku. 
Poznámka MPO: v případě nedohody na zřízení služebnosti inženýrské sítě doporučujeme 
odkup pozemku, na kterém se nachází kanalizace. 
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p. Pechal: proč RM nedoporučuje? Kde je problém?  
starostka: posuzovala, zda pozemek je pro město strategický, nenašli jsme důvod, proč by 
mělo být; pokud by bylo pro podnikatelské činnosti, může si p. Jarmar prodat napřímo; jako 
město nemáme žádný důvod k využití 
místostarostka: v současném ÚP je pro výstavbu RD, nebylo by špatné, kdyby pan Jarmar 
požádal o změnu návrhu ÚP, mohlo by být zajímavé pro menší podnikatele; 
nepředpokládám, že by tady někdo stavěl RD, tak přemýšlela RM 
p. Dudík: je tam nějaký problém s kanalizací? Když se něco stane, musí být souhlas p. 
Jarmara, aby se mohlo kopat 
Ing. Kudelová: chtěla jsem zdůraznit stanovisko komise výstavby, dospěli jsme k závěru, že 
kvůli kanalizaci by město mělo odkoupit, pokud p. Jarmar není příznivec toho, aby tam bylo 
břemeno, není to tak velký pozemek, nevíme, jestli by si to časem někdo nepronajal; hlavní 
tah je tam, dá se předpokládat, že tam bude potřeba někdy zasáhnout; pokud v návrhu ÚP 
se uvažuje, že by mohla být výstavba, není to fakticky využitelné pro rozšíření výstavby, 
může to být klidně ostatní plocha, mohou tam být úly nebo něco podobného,  
Ing. Jarmar: městu jsem dal solidní nabídku, tento pozemek sousedí s pozemkem, který 
vede kolem řeky, město tam nemá přístup a ani ho neudržuje; zákon o obcích říká, že obec 
by měla hospodařit na svém, zříci se břemen a takových míst, které by mohly do budoucna 
vyvolávat konflikty; dal jsem solidní nabídku 
místostarostka: byla bych pro, kdyby pan Jarmar souhlasil, aby se koupila větší část, aby 
se využilo pro podnikání apod., s tím se tam počítá 
Ing. Jarmar: v žádosti jsem napsal, že jsem ochoten projednat rozsah odkupu 
Ing. Kudelová: připomínám, že vedle žijí ještě dvě rodiny, často jsme v minulosti s nimi 
jednali, bydlení tam mají ztížené, jsou naproti průmyslové zóně, nemyslím, když tady bude 
drobné skladování, nemyslím, že v takové blízkosti k domu by bylo vhodné umísťovat ještě 
výrobu, s ohledem k obyvatelům 
pí Janků: mluvilo se také v souvislosti s povodněmi, že by se měl obnovit chodník, tento 
pozemek by se mohl využít 
starostka: přístup je kolem p. Fitze 
Ing. Kudelová: nejedná se o mnoho metrů 
p. Doležel: navrhuji stáhnout tento bod 
Ing. Pešatová: tady je souhlas s přípravou 
p. Darmovzal: kdyby se udělala změna, mohlo by se to tam spojit, pro cyklostezku 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s nabídkou k odkupu části pozemku parc. č. 194/1 o výměře cca 370 m2, který je zapsaný na 
LV 285 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
vlastník: Z*** J*** 
 
2. souhlasí 
s přípravou odkupu části pozemku parc. č. 194/1 o výměře cca 370 m2, který je zapsaný na 
LV 285 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 416/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos 

 
 

 

22. Nabídka k odkupu pozemku parc. č. 446/9 
   -    bez připomínek – 
Stanovisko OVaŽP: souhlas bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje nesouhlasit 
Stanovisko MV: souhlasí s odkupem 
Stanovisko KVaŽP: Komise doporučuje odkup pozemku, jelikož pozemek zasahuje do místní 
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komunikace. 
Poznámka MPO: MPO nevidí potřebnost odkupu nabízeného pozemku. 
starostka: je tu šotek, stanovisko RM bylo doporučuje, silnice vede až do pozemku, bylo by 
dobré dát do souladu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s nabídkou na odkup pozemku parc. č. 446/9 o výměře 21 m2, který je zapsaný na LV 329 
pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
vlastník: P*** K*** ½ 
  Z*** S*** ½ 
 
2. souhlasí 
s přípravou odkupu pozemku parc. č. 446/9 o výměře 21 m2, který je zapsaný na LV 329 pro 
k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 417/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
U jednacího sálu odchází p. Mlynář, zastupitelů je nyní přítomno 16 
 
 
23. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě 
   -    bez připomínek – 
město s dotací připravilo stavební pozemky v lokalitě Na Bělidle. Součástí dotace byla i 
podmínka výstavby rodinných domů do konce srpna 2017. Proto se při prodeji jednotlivých 
stavebních pozemků uvedla v kupní smlouvě smluvní sankce za nepostavení rodinného 
domu ve výši 80.000 Kč. 
Na začátku srpna MPO zaslal upozornění všem vlastníkům stavebních parcel, že se blíží 
termín k doložení dokladu o postavení rodinného domu (kolaudační souhlas nebo oznámení 
o užívání stavby). 
RM: doporučuje nevyhovět 
 
Ing. Pešatová: jde o pokutu, město obdrželo dotaci na přípravu pozemků, máme tam 
závazek vůči ministerstvu pro místní rozvoj 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se žádosti o uzavření dodatku smlouvy dle přílohy 
 
2. rozhodlo 
nevyhovět žádosti 
 
hlasování 14 pro, 0 proti, 2 zdržel se (Ing. Kudelová, pí 

Soudková),  
usn. 418/22/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
24. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové kanalizace č. 

251/2017-MP 
   -    bez připomínek – 
Město Vrbno pod Pradědem je investorem stavby "Vrbno pod Pradědem - úprava centra 



 19 

kolem kruhového objezdu" v jejímž rámci dojde k výstavbě dešťové kanalizace, umístěné z 
části také na pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje jehož správou je pověřena 
Správa silnic Moravskoslezského kraje. 
RM: doporučuje 
Ing. Pešatová: jednou z podmínek pro stavební řízení je uzavření této smlouvy 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové kanalizace č. 
BR/47/d/2017/HH (č. města 215/2017-MP) mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje 
(povinný) a Městem Vrbno pod Pradědem (oprávněný), která se týká zřízení věcného 
břemene - služebnosti dešťové kanalizace na části pozemku parc. č. 1836/1 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem ve vlastnictví povinného 
 
hlasování 14 pro – 0 proti – 2 zdrželi se (Ing. Kudelová, 

Mgr. Kočička) 
usn. 419/22/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
Do jednacího sálu se vrací p. Mlynář, přítomno je opět 17 členů ZM 
 
 
25. Rekonstrukce bytového domu - sociální byty 
 
Záměrem je vybudovat sociální byty v domě na ul. Hřbitovní, č.p. 8. Zrekonstruováno bude 
všech 8 bytových jednotek.  
V rámci dotačního programu IROP bude výzva vyhlášena v listopadu 2017. Dotace je možná 
až do výše 90 % způsobilých výdajů, přičemž limit způsobilých výdajů na vnitřní plochy bytu 
je 29 028 Kč/m2. Dle PD činí podlahová plocha bytů 332,20 m2, tj.  9.643.101,60 Kč (dotace 
90 % 8.678.791,44 Kč) 
Předběžný rozpočet vč. DPH: 
stavba 13.577.000 Kč (po vysoutěžení bude částka pravděpodobně nižší) 
zpracování žádosti 88.209 Kč  
publicita 15.000 Kč 
autorský a technický dozor 
poplatky a jiné 
Rada města doporučuje. 
 
Ing. Kudelová: publicita bude směřována vůči budoucím nájemníkům? 
starostka: ne, to je povinná publicita dotačního titulu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, 
Sociální bydlení, na rekonstrukci bytového domu Hřbitovní 8 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 420/22/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
26. Dílčí rekonstrukce budoucího kulturního domu 
 
V rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí bychom mohli získat dotaci ve výši 90 % na 
dílčí část rekonstrukce bývalého klubu LNH. Rekonstrukce by spočívala především v 
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zateplení, výměně oken apod. V současné době neznáme vyčíslení nákladů, neboť 
položkový rozpočet je součástí PD, která bude kompletní počátkem října. V případě, že 
bychom částku znali před konáním zastupitelstva, budete včas informováni. 
Termín podání žádosti: do 31.10.2017 
Rada města doporučuje. 
 
Ing. Pešatová: PD by měla být dodána během října, položkový rozpočet neznáme 
starostka: dotačních titulů, které nám pomáhají financovat, bychom měli jít, dotace je  
90 %, určitě bychom to měli zkusit 
Ing. Kudelová: dotaz souvisí s rekonstrukcí, ale není přímo na tuto dotaci; byl už 
přepracován podnikatelský záměr, který jsme tu měli poprvé, když jsme jednali o koupi a 
využití objektu?  
starostka: to se netýká přímo tohoto bodu, ale jestli mohu požádat, vraťme se k tomu 
v diskusi 
pí Soudková: schvalovali jsme dotační žádost, byla oslovena firma Osigeno, to je ono, nebo 
už další? 
starostka: ne, tady ještě není podáno; MPO zapomněl, že už má jednou schváleno 
v květnovém jednání ZM; navrhuji tento bod programu stáhnout 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stahuje z jednání 
podání projektové žádosti na dílčí rekonstrukci kulturního domu v rámci 3. výzvy Ministerstva 
životního prostředí do Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie 
v budovách veřejného sektoru 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 421/22/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
27. Projekt česko-polské spolupráce 
   -    bez připomínek – 
Vedoucím partnerem a předkladatelem projektové žádosti o dotaci v rámci INTERREG VA, 
Fond mikroprojektů, je gmina Glogówek. 
 
Záměrem projektu je uspořádání dvou aktivit na obou stranách hranice. Ve Vrbně se 
uskuteční v termínu 13.12.2017 a 13.2.2018. V prosinci společně s občany města a hosty z 
Glogówku rozsvítíme vánoční strom při příležitosti celostátní akce "Zpívá celé Česko", 
připraven bude vánoční jarmark s bohatým programem a tradiční ochutnávkou, pro děti 
budou připraveny vánoční dílny apod. Po zkušenosti s loňským nepříznivým počasím a 
následným pádem stromu, bychom z projektu chtěli zakoupit umělý vánoční strom/kužel v 
hodnotě 110 tis., cena za osvětlení je však až ve výši 197 tis. Kč. Z projektu celkem 
nárokujeme 50 % ale lze předpokládat, že nám nebude vyhověno a proto je velmi 
pravděpodobné, že od záměru koupě ustoupíme. 
  
13.2.2018 proběhne masopustní průvod a karneval na umělém kluzišti, které si město v 
období od 2.2.2018 - 4.3.2018 (i po dobu jarních prázdnin) pronajme. Cena pronájmu vč. 
dopravy činí 181.500 Kč, provoz kluziště si pak město zajistí prostřednictvím VPP. Z projektu 
budeme nárokovat pouze poměrnou část pronájmu, tj 20 dnů ve výši 117.100 Kč. 
Naplánované jsou aktivity: minihokej, škola bruslení, stavby ze sněhu a další pohybové 
aktivity. 
 
16. 12. 2017 navštíví představitelé města Vrbna partnerský Glogówek v rámci obdobné akce,  
17. 2. 2018 pak proběhne stejná aktivita na kluzišti zimního stadionu v Glogówku. 
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Předložený rozpočet, viz. příloha, v rámci žádosti o dotaci (kurz 1CZK/25€): 
Celkové výdaje: 18 447,32 € 
Výše dotace 85%: 15 680,22 € 
Vlastní zdroje: 2 767,10 € 
Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 18.9.2017 
Termín řídícího výboru: 26.1.2018 
Rada města doporučuje. 
 
pí Janků: dívala jsem se na projekt, vcelku se mi líbí, ale nemohu souhlasit, aby ve Vrbně 
stál umělý vánoční strom 
p. Pechal: mám problém s tím, že budeme mít umělé kluziště, když tady jedno takové máme 
a nevyužíváme, radši bych viděl, aby se za ty peníze udělala oprava současného kluziště 
starostka: kluziště už má životnost za sebou, oprava, nevím, zda by byla nebo nebyla ještě 
možná 
Ing. Pešatová: hadice jsou u okrajů popraskané, pořádně nenamrzá, nevím, jestli se pouštět 
do opravy, navíc provoz kluziště za sezónu jde k 250 tisícům, tohle vyjde levněji 
starostka: nebude ale na celou zimu, také jsme chtěli využít možnosti dotací, zkusit na 
akcích a vyzkoušet, zda nebude možné zakoupit a využít, nájem bývá dražší; koupi jsme 
řešili s prodejcem, vychází tak na 1,5 milionu, vychází z velikosti takového kluziště; 
nechceme být tak ztratní, jako na dřívějším kluzišti, tohle je alternativa, na zkoušku, je to na 
zvážení; co se týká stromu vánočního, ten, který tam nyní stojí, už se nedá hezky ozdobit, 
nejsou tam větve a občané kritizují, že nemáme hezký strom; víte, co se stalo, strom se 
přivezl, ve větru se zlomil, nahrazoval se, když strom je z lesa a pak někde stojí jako solitér, 
stává se, co se stalo; a taky to není bez nákladů – na dopravu, ukradli nám vánoční ozdoby, 
musely se dokupovat; viděli jsme v Glogówku takový strom, vypadá hezky i přes den, říkali 
jsme si, že bychom to mohli zkusit, je to návrh; vymýšlíme věci třeba ve 4-5 lidech, je na vás, 
jestli to schválíte, tohle je návrh; 
pí Janků: projekt je to pěkný, ale nevím umělý strom se nám tady nehodí 
Bc. Chalupa: to by byl strom i pro další využití? 
starostka: ano, mohl by pak stát i v jiném místě; včera jsem dostala jinou nabídku, 260 tisíc 
osvětlení do výšky 8 metrů; dělají to na zakázku 
Bc. Chalupa: v našem městě by se mi také líbil spíše živý strom 
starostka: než nějaké paskvily, pak raději žádný strom 
p. Pechal: je to jako doma, jak si nazdobíš, ne že pásy zavěšuješ shora dolů 
starostka: několikrát jsme zkoušeli, kluci z TS několikrát oběhli, ještě navrtávali další větve, 
jinak to nešlo, stávající stromy jsou mimo 
pí Janků: ten umělý strom může spadnout také 
p. Doležel: umělý strom tady také nechci, všichni řekneme, jsme ve městě obklopeném lesy, 
určitě se nějaký hezký strom najde, máme spoustu krásných stromů; chce nazdobit tak, aby 
strom splnil svou funkčnost 
starostka: děkuji za názor, jen opakuji, že současný strom se nedá nazdobit, jestli umíte, 
osobně vás zvu, abyste se podíleli na ozdobě stromu; lítala jsem kolem toho, chlapi z TS 
dělali i nemožné, pak to stejně spadlo; dobře, můžeme vyškrtnout strom, ale pak musíme 
vyškrtnout i osvětlení, je to funkční celek 
Chcete dát nějaký protinávrh? Podmínku vyjmutí stromu? Slyšela jsem několik názorů, 
dávám ho tedy já:  
ZM souhlasí s podáním žádosti s tím, že bude vytažen vánoční strom:  
Hlasování 13 – 3 (Ing. Müllerová, pí Soudková, p. Pechal), zdržel se 1 (pí Trzaskaliková) 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci "Zimní tradice v pohraničí" v rámci výzvy INTERREG VA,  Fond 
mikroprojektů s podmínkou vynětí položky pořízení umělého vánočního stromu 
 
2. rozhodlo 
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o zajištění předfinancování projektu "Zimní tradice v pohraničí" ve výši 100% celkových 
nákladů, tj. 18447,32 € 
 
hlasování Viz výše usn. 422/22/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
28. Víceúčelové oranžové hřiště v Železné 
 
V rámci grantového řízení Oranžové hřiště, Nadace ČEZ,  bychom mohli získat příspěvek na 
vybudování víceúčelového hřiště v Železné na parcele č. 154/1 (vedle skateparku). 
 
Hřiště je určeno pro míčové hry - minifotbal, volejbal, házenou, vybíjenou, tenis, streetball. 
Povrch bude odolný klimatickým podmínkám. Sportoviště bude mít obdélníkový půdorys s 
rozměry 25 x 30 m, povrch bude tvořen umělým trávníkem s křemičitým vsypem, 4ks koše 
na streetball, 2ks branky, sportoviště bude oploceno pletivem se vstupní brankou. Doplněno 
bude 1ks odpadkovým košem + 2ks lavičky. 
 
Celkové náklady: 3 201 900 Kč (v ceně ja zahrnuta stavba vč. vybavení, mobiliáře, TDI, 
publicity a nákladů na finanční audit projektu) 
 
Výzva k předkládání je otevřena až do konce roku 2017, výše max. příspěvku není 
stanovena, příspěvek může být až ve výši 100 %, ale i nižší.  
RM doporučuje 
 
místostarostka: nechali jsme vydat stavební povolení, je prodloužené a platné, chtěli 
bychom vyzkoušet Oranžové hřiště, lidé po tom volají, v Železné nic takového není a u 
skateparku plocha k tomu určená je 
starostka: víme, že dárce není nakloněn dělat takové projekty v malých obcích a městech, 
má raději větší a lepší propagaci, ale zkusíme to 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Nadace ČEZ, v grantovém řízení Oranžové hřiště 
na vybudování víceúčelového sportoviště v Železné 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 423/22/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
29. Vybudování lékařských ordinací 
 
Vzhledem k nedostatečné kapacitě zdravotnických služeb je záměrem města zvýšení 
dostupnosti lékařské péče pro občany Vrbna a okolních obcí zřízením ordinací odborných 
lékařů - zubní a oční. 
 
Vhodným objektem, který by mohl sloužit jako zázemí pro lékaře a zdravotní sestry, kteří by 
do Vrbna dojížděli v rámci svých pracovních úvazků, je budova bývalých jeslí MŠ Jesenická, 
kde již provozuje ordinaci pediatr. 
Bylo již zahájeno jednání s p. Václavcem ohledně zajištění lékařů z krnovské nemocnice, viz. 
přiložený dopis.  
Náklady na stavební práce by financovalo město, stejně tak provozní výdaje.  
Předpokladem je, že vybavení ordinací vč. lékařů bude financováno s pomocí dotace 
Moravskoslezského kraje, jednáno je i se Svazem obcí. Mzdy lékařů by mohla hradit 
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nemocnice SSZ Krnov.  
Předpokládané zahájení provozu ordinací je stanoveno nejdříve na rok 2019. 
 
V současné době je výše dotace na zateplení a výměnu oken jen 40%. Bude tak stát za 
zvážení, pokud se podmínky dotačního titulu OPŽP nezmění, zda v příštím roce dotaci 
čerpat nebo budeme financovat sami a za mírnějších podmínek. 
RM: doporučuje 
 
starostka: už se probíraly předběžně pomoc dostupnosti péče na MSK, první vlaštovkou je 
Horní Benešov, který bude něco podobného dělat, my jako druzí, jako pilotní projekty, MSK 
by pomohl vybavením ordinací, na nás by bylo hrazení provozu ordinací jako takových, lékaři 
by měli v rámci smlouvy zajistit, projednalo se to s ředitelem krnovské nemocnice a 
senátorem Václavcem; je dobrá vůle, pro nás je v tuto chvíli nejdůležitější mít to místo, je 
třeba ho mít nachystáno, abychom neprošvihli možnosti; chtěli bychom začít s rekonstrukcí 
budovy, zadat zpracování PD, do r. 2019 mít nachystáno, abychom třeba v r. 2018 už měli 
podepsáno memorandum s MSK 
p. Pechal: město to absolutně potřebuje, máme přehled, kolik to město bude stát? 
starostka: nejdříve chci souhlas zastupitelstva, že můžeme dělat přípravné práce, jakmile to 
bude, budete ihned informováni 
pí Soudková: v současné době má ordinaci MUDr. Schubert, platí městu nájem, ty dva další 
budeme podporovat, on bude dál platit nájem? 
starostka: on je soukromý lékař, ti dva budou ze státní nemocnice, ta nám chce vyjít vstříc 
v tom, že to budou mít v pracovní náplni, primárně má MSK povinnost zajistit péči a bylo by 
super, kdyby to vyšlo 
pí Janků: předchozí záměry využití budovy tedy „padají“? 
starostka: měly tam být sociální podniky, ale zájemci si rozmysleli 
pí Janků: jsou informace kolem budovy, kde je zatím MUDr. Procházka?  
starostka: ne, tím se nezabýváme, je to soukromý subjekt 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zahájením přípravných prací v budově bývalých jeslí MŠ Jesenická za účelem 
vybudování lékařských ordinací stomatologické péče a očního lékaře 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 424/22/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
Předkládá Ing. Jitka Steinerová 
30. Přehled výdajů města na byty za období 2008-2016 s rekapitulací včetně 

vybraných nájmů 
   -    bez připomínek – 
ZM uložilo RM úkol zpracovat podrobnější rozbor nákladů na byty. Přiložená tabulka 
obsahuje požadované údaje včetně výše vybraného nájemného a saldo obou položek. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
s rozborem nákladů na byty za období 2008-2016, které nehradí nájemníci a se saldem 
vybraného nájemného a nákladů na byty. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 425/22/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
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31. Rozpočtové opatření 5/2017, zápisy z jednání finančního výboru, vyjádření 
občana k jednání zastupitelstva města 

   -    bez připomínek – 
V předkládaném rozpočtovém opatření dochází k úpravám příjmů a výdajů z důvodu přijetí 
dotace na volbu prezidenta v roce 2018, dotace na volby do poslanecké sněmovny, dotace 
pro ZŠ Vrbno p .P. na projekt OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  "Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ". 
Dále administrativní oprava -  přesun přijaté dotace pro SDH z položky 4116 na položku 
4122. 
V oblasti výdajů přesun z par. 4349 na par. 3319 z důvodu přesunu nedočerpaných 
prostředků na paragraf, kde jsou prostředky téměř vyčerpány a kde je potřeba rozpočet 
navýšit. 
Poslední úpravou je oprava v čerpání úvěru. Na opravy bytových domů na nám. Sv. Michala 
bude čerpáno celkem cca 8 mil. Kč, zbytek úvěru ve výši 5 mil. Kč byl čerpán zpětně za 
dostavbu smuteční síně. Tyto prostředky se v rozpočtu objeví pouze jako příjem (výdej byl 
uskutečněn vloni), je uložen na účtu u České spořitelny k účelovému čerpání dle rozhodnutí 
zastupitelstva. Přijetím těchto prostředků dojde ke snížení schodku rozpočtu za r. 2017. 
 
Ing. Steinerová: jde o dotace, jednu administrativní úpravu a dočerpávání peněz na 
smuteční síň, jde jen o příjmy a výdaje; finanční výbor doporučuje přijetí 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 5/2017 dle přílohy. 
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
2. bere na vědomí 
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 22.3.2017 a 14.6.2017. 
17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
3. bylo seznámeno 
s dopisem pana I.H., ve kterém se vyjadřuje k jednání zastupitelstva města. 
17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
hlasování Viz výše usn. 426/22/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
32. Informace o majetkových vztazích mezi Městem Vrbno pod Pradědem a 

společností TEPLO VRBNO s.r.o. 
    
Ing. Steinerová: majetek má Teplo od města v nájmu, připravuje se plán optimalizace 
dodávek tepla, bylo by vhodnější, kdyby TEPLO bylo vlastníkem infrastruktury; bylo by 
vhodné zabývat se převodem majetku, podobně to proběhlo u TS Vrbno; chci požádat, aby 
ZM pověřilo RM přípravnými pracemi, analýzou 
pí Janků: jak v případě dotací? Na některé spíše dosáhlo město, nebude u Tepla horší? 
Ing. Steinerová: provozování městem, to byla podmínka přidělení dotace, nedokážu 
posoudit, možná je to jiné pro města než právnické osoby, ale může to být i naopak 
starostka: nyní jsou dotace rozdělovány i tak, že rozdílná výše je u dotací pro obce, než 
když je soukromá firma, u dotací je podmínka, že žadatel musí být vlastníkem; vzhledem 
k tomu, že vztahy jsou nenarovnané a společnosti, když to řeknu na příkladu Tepla, města 
dělá rozvody vody -  horkovody, ale bez jednatele Tepla neumíme vstupovat odborně, do 
těch oprav, společnost by měla dělat optimalizaci kotelen, potřebuje disponovat majetkem; 
TS už jedou více než rok a mají v majetku všechny infrastruktury, a budovy, mně se to jeví 
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jako velmi výhodné; jednatel bude dělat optimalizace a město to bude hradit? Je to obchodní 
společnost, jinak bychom měli udělat příspěvkovou 
p. Scholz: ověřoval jsem si dotace, které končí koncem roku, s.r.o. nebo a.s. jsou schopny 
dosáhnout na dotace v energetice, nemohli  jsme něco stihnout, oni se pohybují ve výši 50 – 
60 % výše, teplárenská společnost je podle počtu zaměstnanců a objemu výroby; když se 
dělala rekonstrukce teplovodů, těžko se dělá akce, jako investor bychom mohli zasáhnout a 
jako provozovatel máme pozici horší; kotelny jsou již dávno za zenitem, s majetkem je třeba 
něco udělat, aby se dostalo na patřičnou úroveň – technickou i morální 
starostka: o optimalizaci hovoříme dlouho a bylo by dobré vrhnout se už do realizace; 
obchodní společnost má mít svůj majetek, taková koordinace, jestli kontroluje jeden nebo 
druhý, bez odborníků, bez porad to nejde 
Ing. Steinerová: požádám o doplnění usnesení, úkol pro Rm 
  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s informací o majetkových vztazích Města Vrbno pod Pradědem a TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
2. ukládá 
ustavit pracovní skupinu k navržení nejlepší varianty převodu majetku na společnost TEPLO 
VRBNO s.r.o. 
Zodp.: Rada města TK: 18. 12. 2017 

 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 427/22/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
33. Žádost o změnu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace, schválení dodatku 

veřejnoprávní smlouvy 
   -    bez připomínek – 
Římskokatolická farnost prostřednictvím faráře Mgr. Horáka požádala o prodloužení termínu 
realizace a termínu podání vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 170.000,- Kč na opravu 
schodiště kostela sv. Archanděla Michaela ve Vrbně. Žádost podal na základě skutečnosti, 
že při realizaci oprav se vyskytly problémy, kvůli kterým nejsou schopni termín realizace 
dodržet. Původní termín realizace byl smlouvou stanoven do 30.9.2017, příjemce žádá o 
prodloužení do 30.11.2017, původní termín předložení vyúčtování dotace byl do 31.10.2017, 
příjemce žádá o prodloužení do 15.12.2017. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o schválení změny Smlouvy o poskytnutí dotace č.78/2017 ze dne 10.4.2017 v čl. 4 a čl. 6 
dle žádosti příjemce. 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 78/2017 o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 428/22/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Předkládá Ing. Adámek: 
34. OZV č. 2/2017 o městských symbolech 
   -    bez připomínek – 
Ing. Adámek: byly zjištěny drobné nesrovnalosti naší OZV a popisem znaku heraldiky, proto 
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došlo k drobným úpravám, drobným, nuancím; MV doporučilo upravit také vyvěšování vlajky 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 ze dne 13.12.2007, o městských symbolech 
 
2. souhlasí 
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o městských symbolech 
 
3. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o městských symbolech 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 429/22/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
35. Kybernetická bezpečnost měst a obcí 
 
Ing. Adámek: na obce a ostatní organizace pracující s osobními údaji se valí nová směrnice 
EU, musíme si nechat zpracovat analýzu, víme, že budeme muset koupit nový SW, vytvořit 
nový institut, bude nás to stát značné peníze; chtěli bychom využít každé koruny možné 
dotace a chtěli bychom mít od zastupitelů souhlas, že žádost můžeme podat; a chci ještě 
požádat o změnu usnesení, že bychom byli schopni podat žádost na jakoukoli dotaci takto: 
ZM souhlasí s podáním žádosti - abychom byli připraveni, že třeba začátkem roku 2018 
vyběhne nějaká výzva a my bychom mohli okamžitě reagovat 
starostka: vstoupí v platnost v květnu 2018, budou také pověřenci, ti nás budou kontrolovat, 
stát nás také peníze, byrokracie roste v rámci evropských směrnic, když se má dát do 
souladu v celé Evropě a bude to stát hromadu peněz; bude se týkat i příspěvkových 
organizací; uvažuje se, že by DSO Bruntálsko zastřešovalo pro více obcí 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 10, Kybernetická bezpečnost, Integrovaného 
regionálního operačního programu 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 430/22/2017 
Předložil: Monika Návojová, Patrik Locku  
 
 
36. Smlouva s MSK k zajištění dopravní obslužnosti 
   -    bez připomínek – 
starostka: máte zdůvodněno, jaké změny budou, MSK jde do tendru, probírali s námi, linky 
omezovat nebudou, garantují 3 roky a bude se přehodnocovat podle skutečnosti; dopravní 
obslužnost zajistit musíme, dobrá zpráva se týká, že 2.10. jedu na jednání do Kopřivné, na 
jednání kolem elektrobusu spojujícího Vrbno s Karlovem, uvidíme, jak to dopadne 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vrbnem pod Pradědem na 
zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou – oblast Bruntálsko 
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 431/22/2017 
Předložil: Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
37. Různé, diskuse 
 
starostka: dnes ke mně doběhly čerstvější informace, informuji o situaci v areálu společnosti 
Energoaqua (dále EA), bývalého Dřevokombinátu, jako město jsme požádali v minulých 
letech na pozemek u ČOV devět tisíc metrů a odkup parkoviště u MŠ Jesenická; už teď 
poprvé na to reagoval p. Havelka, místopředseda představenstva Energoaquy, napsal, že 
probíhají jednání o možnosti odprodeje se zájemci k různým účelům užití, společnost se 
snaží najít schůdnou cestu k rozvoji v lokalitě Vrbna; uvnitř areálu, netýká se pozemku, o 
který projevilo zájem město, EA připraví nabídku ceny v průběhu září k projednání, je dobrá 
zpráva, že zájem mají, uvidíme, jestli bude pozitivní, až nám sdělí cenovou nabídku; s p. 
Miketou z Biskupských lesů jsem hovořila, jedná se o rozebrání, prodej pozemků a firmy se 
hlásí, a my víme, že 10 ha v rámci ÚP v návrhu se jedná o centrum města, chtěla bych 
podiskutovat, zda město bude mít zájem ještě něco z Dřevokombinátu koupit nebo ne; mohlo 
by se stát, že to bude rozparcelované a nedostaneme se k tomu, druhá věc, že nemáme 
zpracovánu studii, co bychom tam chtěli mít; část území spadá už do záplavové zóny; od 
Biskupských lesů jsem dostala rozměry asi 12.800 m2, toto je vlečka, bude se obnovovat, 
bude se manipulovat s dřevem, ale chtějí zabrat jen plochu, kde je vlečka, ta jede doprava a 
pak doprostřed, to chtějí Biskupské lesy, co dál budou chtít další zájemci, jedná s nimi např. 
také Ing. Gross, škoda, že tady není; zde je druhý obrázek a celá polyfunkční plocha, ta je 
v ÚP naplánována, šrafovaná část je chráněné území a dopravní plochy, pak další část,  na 
konci u modré čáry už zasahuje záplavové území, tohle je v ÚP polyfunkční plochou, tam 
bychom relativně mohli něco odkoupit, abychom nebrzdili rozvoj města; chtěli bychom 
centrum města napasovat, kdybychom chtěli něco z části nárokované pro Biskupské lesy, 
tam bychom se ani nedostali, snad jen přes parkoviště u Penny; dávám do pléna, jestli 
máme jednat, měli bychom se aspoň dozvědět cenu a jiné informace, je otázka, kolik hektarů 
bychom jako město pro další rozvoj potřebovali, mohla by být i sportovní hala; kdysi se 
uvažovalo o zasunutí do areálu Dřevasu 
Ing. Kudelová: v prostoru, jak se jede na hřiště a vlevo, do ÚP jsme dali možnost výstavby, 
aby kolem kolonády mohly být služby, bydlení, apartmány a jiné; předpokládala bych, že by 
tam měli být soukromí investoři a nemělo to stavět město. S velkou halou tam uvažoval p. 
Dostál. Měl vypracovánu studii, už to asi odložil; otázka je, jestli kupovat pozemky, kde by se 
uvažovalo o jiných investorech 
starostka: je tam brownfield, potřebovalo by to dotaci, dávám to ale na vědomí, ať víte, co 
se děje 
p. Súkup: jde o jedinečnou nabídku a o strategické pozemky pro město, je to strana jdoucí 
k jihu, za Penny a poštou, mohl by se tam řešit i obchvat, protože je tu zamýšlené 
betonování centra města, a jedno nákupní středisko nemá dostačující parkovací plochu; 
dostat desítky a desítky kamionů, které sem jezdí, obchvatem, bylo by vhodné celou část 
koupit, i pro zeleň; jak zaznělo, dnes se schvalovaly i směny pozemků, akcionáře EA by 
mohlo zajímat; získat pro Vrbno z plochy maximum, to má smysl, od hřiště, protnout až ke 
kolejím 
starostka: na obchvat máme malou studii, byla by úžasná věc, ale nevidím to reálně, 
protože Biskupské lesy tam potřebují najet, je tam málo místa, museli by říci architekti; jak to 
řešit, v tuto chvíli nevíme jak 
p. Pechal: na to jsme čekali tolik let, je třeba něco dělat, je pro Vrbno důležité, kvituji, že se 
věc pohnula, je strategické místo, souhlasím, aby se do toho šlo a v co největší míře 
starostka: investorům nebudeme brát příležitosti, nevím, pokud tady bude dál průmyslová 
zóna, jestli by si tu někdo stavěl dům, ale pro vybavenost města je důležité, kvituji, že bude 
možnost investorů koupit y parcely, plochy město nemá, jde o to, kolik toho budeme chtít, to 
budou desítky milionů, nikdo z podnikatelů neslyšel nic kolem ceny, jde o to, kolik si můžeme 
my vůbec dovolit, byť ve veřejném zájmu, utratit 
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Ing. Kudelová: požadavky na parkoviště a skládku běží, přijde indikativní návrh ceny, jistě 
bude na relaci pozemků, které potřebujeme, mělo by se vycházet ze strategie města, kde 
jsou priority města a podle potřeby získat pozemky; kupovat ale pozemky, abychom dále 
prodávali investorům, to není v našem zájmu; víme, co potřebujeme, odhadněme, jestli do 
toho půjdeme 
starostka: nevím, jak dlouho budeme na cenu čekat, byla jsem upozorněna na to, jestliže 
něco chceme, abychom nečekali a domluvili se na schůzce, pak už na nás nebudou brát 
ohledy, když bude jiný vážný zájemce; navrhuji zapojit komisi strategického rozvoje a 
můžeme svolat rychle pracovní schůzku, abychom neztráceli čas a mohli jednat 
s vlastníkem, vidím to tak na příští týden 
 
Návrh usnesení: ZM bylo seznámeno s možností odkupu pozemků EA: 17 pro, 0 proti, 0 
zdržel se 
 
Ing. Kudelová: vzhledem k tomu, že se změnily některé záměry na bývalý Klub liisoven, 
myslím, že pro další práce by bylo vhodné přepracovat a aktualizovat informace o 
ekonomickém provozu 
místostarostka: vydávali jsme výzvu ke zpracování PD, vycházeli jsme ze studie 
zpracované p. Hendrychem 
Ing. Kudelová: prve se vycházelo z provozu 300 tis., pak se mluvilo o možnosti výstavby 
objektu DPS a zde kuchyně 
místostarostka: zůstává jako ve studii, funkční restaurace by tam měla zůstat, s architektem 
Čechem jsme o tom hovořili 
starostka: nevíme, co se ještě změní, když se dělalo, bylo s vizí, kterou máme a je 
zpracované, jediná změna, že jsme počítali, že by kuchyň mohla vařit pro DPS, pak jsme 
zjistili, že DPS bude mít svou vlastní kuchyni, ta v KD tedy nebude vozit jídla, tato změna 
tam určitě je; původně vypadalo, že kuchyň v DPS bude; nicméně není to nejdůležitější pro 
KD, restaurace, jak je poptávka ve Vrbně, aby bylo kde dělat svatby, kary atd., opodstatnění 
má; byli bychom rádi, aby se restaurace s kuchyní pronajala 
p. Pechal: určitě to ekonomiku ovlivní 
starostka: tohle jsou zatím odhady, situace se vyvíjí, jestli chcete další business plán za 25 
tisíc, řekněte, ono se ale moc nezmění, řekli jsme, co se stane, když se převede Střecha, 
bude tam možnost dělat větší akce; vracím se k mezinárodnímu festivalu pěveckých sborů 
zde ve Střeše, nebylo ho kde dělat, musely se redukovat sbory, přijely v komorním složení, 
musíme si říci, jakou kulturu tu chceme dělat; bylo to úžasné, ale sbory se nemohly projevit 
ve velkém 
Mgr. Kočička: zrychlí se rychlost práce stavebního úřadu? Pomalu dva roky tam mám 
podnět a dodneška jsem nedostal odpověď, nyní se přijímá pátý člen, jsou tolik zavaleni 
prací? 
starostka: byl tam kolaps, velká nemocnost, z toho jednoho zaměstnance máme stále 
v nemocenském stavu a bude to dlouhé, další pracovnice také na nemocenské, třetí také, 
úřad zaznamenal kolaps, přijali jsme opatření, že musí být zastupitelnost lidí, každý jeden 
člověk bude muset mít dvojí odbornost pro zastupitelnost; řešili jsme i s MSK, mrzí nás to; 
má tam být pět lidí, bylo řádně zdůvodněno, bylo spoustu neuzavřených spisů a zpětně se 
odbor to dává dohromady; některá rozhodnutí 10 let stará ani nebyla doručena, snažíme se 
na stavebním úřadu dát do pořádku, zase máme nemocenské, jeden pracovník je 
v nemocnici, druhá ode dneška, na výběrovém řízení byl vybrán jeden člověk 
Ing. Adámek: MSK nám bohužel výpomoc neposkytl, odkázal nás na vlastní síly, 
zastupitelnost bude postupně a činnost se postupně zrychlí 
Mgr. Kočička: na stránkách města se neprojevilo 
Ing. Adámek: je tam vyvěšeno další výběrové řízení na místo pracovnice, s kterou byl 
rozvázán pracovní poměr 
pí Soudková: mohli byste předložit soupis podaných žádostí o dotace včetně objemu 
financí, o jaké jde? Viděli jste dnes, že se podruhé dostalo do jednání v jednom bodu 
starostka: žádost, která je podána, v realizaci, schválená aj. To není problém, máme i 
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projektové karty  
17 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
p. Les: všude, jak se zateplují domy, dělají se okna i ve sklepích, u nás se nedají otevřít, 
jsou stará železná okna, nevím, proč se také nevyměnilo 
Ing. Pešatová: okna se mění jen v domech, které se zateplují, kde byly jen částečné 
investice, tam se nedělalo 
 
Usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s informací firmy Energoaqua Rožnov p. R. o možnosti odkupu pozemků v k.ú, Vrbno pod 
Pradědem, které jsou v jejím vlastnictví 
 
2. ukládá 
předložit zastupitelům seznam podaných žádostí o dotaci a informaci, v jakém stavu se 
nacházejí 
Zodp.: Rada města, TK. 18. 12. 2017 
Usnesení č. 432/22/2017 
 
18:09 hod – schází se návrhová komise, v 18:15 hod čte tajemník Ing. Adámek celé 
usnesení, nejsou k němu připomínky 
 
 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 18:18 hod ukončila 22. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Součástí zápisu je usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři 
starostky. 
 
 

 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Mgr. Tomáš Kočička         René Darmovzal 
         člen ZM     člen ZM 
 
 
Zápis byl vyhotoven 22. 9. 2017, podepsán………………………. 
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