
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 14. 3. 2018 OD 16:00 HODIN 

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková v 16.02 hod zahájila a řídila 24. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbna pod Pradědem. Přivítala hosta, senátora a ředitele SZZ Opava a Krnov  
MUDr. Ladislava Václavce, všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a občany.  
Přítomno je 16 členů ZM, jednání je usnášeníschopné.  
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny  
 
Později přijde:                       - 
  
Omluveni: Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Mgr. Tomáš Kočička, 

Jana Soudková, Ing. Obrusník 
  
 
Návrhová komise:  Ing. Helena Kudelová, Mgr. Evžen Trzaskalik  
   
   
Ověřovatelé zápisu:  Dana Magdálková, Petr Kopínec 
 
                   
hlasování   16 – 0 – 0   
  
Sčitatelka hlasů:  Alena Peštálová 
 
Zapisovatelka:  Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 
 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Host MUDr. Ladislav Václavec - senátor 
3. Zpráva o činnosti rady města 
4. Kontrola plnění usnesení 
5. Zápis z jednání majetkového výboru 
6. Vyhlášení záměru na darování nemovitosti - části pozemku 205/1 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části 223/1 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 434 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - část pozemku 1201 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1231 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - půdní vestavby Ve Svahu 
14. Prodej nemovitostí - pozemku parc. č. 46/1, části 63/1 a části 65 
15. Prodej nemovitosti - části pozemku 122 
16. Prodej nemovitosti - pozemku 156 
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17. Prodej nemovitosti - částí pozemku 223/1 
18. Prodej nemovitosti - pozemku 467 
19. Prodej nemovitosti - části pozemku 1131 
20. Prodej nemovitostí - pozemků 1223/1 a 1223/2 
21. Směna nemovitostí - pozemek 393/1 za pozemek 1031 
22. Dohoda o narovnání s MSK na hasičskou plošinu 
23. Projektové záměry na rok 2018 
24. Technická infrastruktura Vrbno pod Pradědem, lokalita Husova 
25. Úprava ceny vodného a stočného 
26. Vyhlášení záměru na bezúplatný převod - kotelny 
27. Zápisy osadního výboru 
28. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod 

Pradědem 
29. Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace 
30. Žádost o poskytnutí dotace - Help-in, o.p.s. 
31. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - Pěvecký sbor města Vrbna 
32. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - Spolek Přátelé Vrbenska 
33. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Pěvecký sbor města Vrbna 
34. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 
35. Rozpočtové opatření 1/2018 
36. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek Přátelé Vrbenska 
37. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství - MESOH 
38. Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období 
39. Různé, diskuse 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
starostka: ověřovateli byli pánové Mlynář a Chalupa, konstatují, že je vše v pořádku; jako 
druhý bod máme vystoupení pana senátora a doporučuji dát mu slovo hned na počátku 
jednání, abychom jej neobírali o čas, a také bude čas pro otázky, které na něj můžete mít 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 18. 12. 2017 
16 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 482/24/2018 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
2. Host MUDr. Ladislav Václavec - senátor 
 
MUDr. Václavec: děkuji za pozvání, v našem regionu je 81 obcí, spádovost je i pro okres 
Opava v části po Vítkov, na adrese Stará 35 je senátorská kancelář, když přijdete, je tam 
denně má asistentka, chodí k nám občané z Krnova, Bruntálu, kdokoli má problém, rádi 
uvítáme i další občany; zpravidla to bývá schůzka nadvakrát, napoprvé se návštěvník 
objedná a napodruhé už přichází na smluvenou schůzku. V čem pomáháme? Například při 
pomoci občanům v jednání se státními orgány, s městským úřadem, když potřebují schůzku 
zprostředkovat na ministerstvu v Praze, dovedeme tuto činnost zajistit a pomoci rychleji 
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projednat věci, které by se táhly; také umíme pomoci s projekty, máme v nemocnici 
projektové manažery a aparát, který může účinně pomoci; pomáháme také hledat akce, 
které probíhají pod záštitou kanceláře nebo nemocnice, zdravotnické dozory jsou v režii 
nemocnice zdarma, abychom pomohli regionu. Asi bych dal prostor pro dotazy; domlouvali 
jsme se i v Bruntále, že bude-li to třeba, nějaký den bychom pobyli i na místním úřadu, třeba 
první pondělí v měsíci, takové možnosti jsou 
starostka: máte někdo dotaz na pana senátora? Já bych chtěla přiblížit, jak spolu s panem 
senátorem plánujeme nějaké opatření v rámci zdravotnických služeb ve městě a chci sdělit, 
že zastupitelé k tomu přistoupili velmi pozitivně a dali zelenou rekonstrukci starých jesliček 
vedle mateřské školy, kde už funguje ordinace MUDr. Schuberta, připravujeme projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci a počítáme s tím, že koncem roku 2019 - nebo ledna 2020 by 
se zdravotnické služby u nás rozšířily, hlavně potřebujeme zubaře, naši dva už jsou v letech, 
MUDr. Koudelka přislíbil, že bude sloužit, dokud to půjde, ale jakmile by odešel, byl by 
problém, také bychom potřebovali oční a kožní 
MUDr. Václavec: nejdále je zajišťování ordinací v Horním Benešově, město udělá vhodné 
prostory pro ordinace ve spádové oblasti, vybavení ordinací stojí 2-3 miliony korun; vzorový 
projekt je v Horním Benešově, kde se zajišťuje lékař pro děti, zubař, gynekolog, celkem 4 
ordinace, hejtmanství na to našlo peníze, dali spádové nemocnici, my vybavíme potřebným 
vybavením a zajistíme lékaře; oni v městě vypisují výběrové řízení, nabízejí ordinaci i 
ubytování zdarma, děláme v Bruntále oční ambulanci a bude tam i centrum duševního 
zdraví; lékařů je ovšem málo, bývá problém ordinační hodiny zajistit. Podařilo se nám ale 
sehnat lékaře pro oční ordinaci do Bruntálu. 
starostka: potřeba rozšířit některé zdravotní obory je velká, občané nám stárnou, 
dostupnost lékaře se zvětšuje a také termíny, třeba objednání je až za 3 měsíce, je 
naléhavá situace, zdravotní péče nám tady opravdu chybí a přístupnost se vzdaluje; budu 
ráda, když spolu ten projekt po vzoru Horního Benešova dotáhneme, tamní starosta je velmi 
spokojen, my budeme připraveni a nyní je to na Tobě, pane senátore. 
MUDr. Václavec: je nejlepší řešit věci na místě, bylo by dobré, kdyby to viděl i ministr 
zdravotnictví 
p. Darmovzal: jak to vypadá s magnetickou rezonancí v Krnově? 
MUDr. Václavec: dobře, jen je posun asi o dva měsíce, finišujeme na projektové 
dokumentaci, museli jsme vyměnit projektanta, měla být hotova do 12/2017, abychom 
v lednu mohli udělat výběrové řízení, termín se nám tak posunul o rok, nyní máme 
architekta z F-M, jdeme ke stavebnímu povolení, od 1. 1. 2019 chceme začít s provozem 
p. Michalus: není čas, aby senátor navštěvoval ZM takového malého městečka, vážím si 
snahy a vítám nabízenou pomoc, chci vyjádřit přesvědčení, že se podaří a naši občané 
budou mít péči, jakou si zaslouží 
MUDr. Václavec: Vrbno je významné město, a jsme i rádi za vaše aktivity, třeba za Lapky 
z Drakova, a koneckonců i moje žena je z Vrbna 
pí Janků: je přípustné, když sanitka odveze starého pacienta do bruntálské nemocnice, ta 
ho nepřijme, protože nemá doporučení lékaře, ten člověk přitom spadl, k lékaři nemohl, 
doporučili zavolat sanitku, tam ho odmítli, že nemá doporučení lékaře 
MUDr. Václavec: to není přípustné, nemocnice ho může nepřijmout, ale má vyšetřit a když 
není na hospitalizaci, poslat ho domů, ale ne nevyšetřit 
pí Janků: navštívili místního chirurga, poté toho pána odvezli do Krnova a tam byl přijat 
MUDr. Václavec: řešíme Bruntál, aby se Krnov více podílel na zajištění provozu a péče, 
tamní pracoviště nejsou často funkční, nepracuje chirurgie, gynekologie 
starostka: slýchávám od občanů, že slyší, že mají spádovou nemocnici v Bruntále, nevozí 
je do Krnova 
MUDr. Václavec: je to věc záchranky, a je to špatně; jinak nabízíme, že rádi přijedeme 
některé odpoledne a pobudeme, když o to bude zájem 
starostka: rozjedeme kampaň, jestli budou nějaké otázky, třeba bychom mohli domluvit 
nějaké setkání s občany, rozumím, že ne každý chce otázku položit veřejně, že by takové 
setkání lidé uvítali; 
pí Janků: v jakém časovém horizontu se předpokládá otevřít vrbenské ambulance, lidé 
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tomu záměru moc nevěří 
starostka: jak jsme říkali, tak od ledna 2020, záleží i na naší straně, nejdříve musíme mít to 
zázemí, nebojím se, že by nebylo využito, už se ozval i gynekolog MUDr. Stejskal a projevil 
zájem zřídit si v objektu jeslí ordinaci, na Dřevokombinátu už fungování není únosné, moc 
se tam netopí, je tam skoro sám; dokonce spolupracuje s architektem na projektové 
dokumentaci, určitě věřím tomu, že ambulance se naplní; budeme bojovat a myslím, že 
schůdné to je 
MUDr. Václavec: je dobré, když občané chodí na místo, když jsou dva lékaři vedle sebe a 
zastupují se vzájemně, nemyslím si ale, že zabezpečíme oční ordinaci, vybavení oční 
ordinace je totiž za 750 tisíc korun a to tady neuživíme, ale v Bruntále by mohlo fungovat pro 
zdejší občany, přijímáme lékaře; zprostředkováváme, kdyby někdo chtěl na prohlídku 
prostor Senátu, dokážeme zorganizovat prohlídku s průvodcem a je-li to možné, jsem tam i 
já; není to první den, kdy o sobě dá Vrbno vědět, kdy jsem přišel do Senátu, byla tam 
výstava Vrbenska a potěšilo mě to velmi, také zdejší umělec Martin Matela bude mít od 14. 
8. v Senátu výstavu; děkuji Vám za přijetí 
starostka: to je dobrá zpráva, můžeme vypravit autobus pro občany; děkuji a přeji, ať se 
daří, moc děkuji a těším se na spolupráci 
 
v 16:28 hod senátor odchází z jednání 
 
 
Předkládá místostarostka Ing. Müllerová: 
3. Zpráva o činnosti rady města 
   -    bez připomínek – 
Od posledního zastupitelstva proběhlo 5 jednání rad, poslední mimořádná včera 13. 3. 
 
Rada města 
schválila 
 

- etapizaci projektu dle návrhu financování Projektu regenerace sídliště Husova v 
jednotlivých letech 
 

souhlasila 
- se zpracováním projektové dokumentace akce "Rekonstrukce nebytových prostor 

včetně vybavení ordinace stomatologa a očního lékaře v budově bývalých jeslí na ulici 
Jesenická č.p. 448 ve Vrbně pod Pradědem" firmou DOLMENS building, s.r.o., Světlá 
Hora 

- s plánem oprav bytového fondu na rok 2018 
- s umístěním kogenerační jednotky v objektu kotelny Bezručova č.p. 580 
- se změnou způsobu využití části pozemku parc. č. 910 v obci a k.ú. Vrbno pod 

Pradědem z plochy zahrada na dopravní plochu za účelem vybudování obslužné 
místní komunikace a dále 

- se změnou způsobu využití části pozemků parc. č. 65, 63/1, 46/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem z plochy louky a pastviny (pozemek p.č. 46/1 a 63/1) a lesy (parc. č. 65) na 
zastavitelnou plochu pro komunikaci 

- se zněním písemné výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chodník podél 
silnice III/44519 a silnice III/44520 Mnichov - Železná" 

 
 
rozhodla 
- o uzavření Dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené 

mezi Městem Vrbno a firmou ELEKTROWIN a.s 
- o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o provádění exekucí mezi Městem Vrbno 

pod Pradědem a Mgr. Alanem Havlicem, soudním exekutorem 
- o poskytnutí dotací  
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- o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování veřejných WC 
mezi Městem a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

-  o uzavření dodatků ke smlouvám s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o.. týkající se 
svozu komunálního a tříděného odpadu 

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

- o uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Irenou Janákovou o pronájmu parkoviště v 
centru města u kruhového objezdu 

- o podpisu Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Milanem Čichoněm 
- o podpisu smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2018 s TS 

VRBNO 
- o uzavření Příkazní smlouvy k administraci výběrového řízení na dodavatele stavebních 

prací akce "Rekonstrukce kulturního domu" mezi Městem a firmou Osigeno s.r.o. 
Šumperk 

- o uzavření smlouvy na Vyhotovení studie víceúčelové haly Vrbno pod Pradědem se 
společností RMJM Prague, s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava 

- o uzavření Smlouvy o dílo – posouzení GDPR s Ing. Milanem Jandorou, Jindřichov a dále 
rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů také s Ing. Milanem Jandorou 

- o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s firmou Senior Domy Pohoda 
- o uzavření Dodatku s Urbanistickým střediskem Ostrava na dopracování územního plánu 
 
odvolala 
- členku školské rady paní Ivanu Remešovou a jmenovala Mgr. Danu Tománkovou 
 
byla seznámena 

- s upravenými Zásadami pro vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, odvolala 
redakční radu a jmenovala nové členy redakční rady a dále jmenovala redakci ve  
složení: Naděžda Trzaskaliková, Mgr. Alena Kiedroňová a Ladislav Olejníček 

- se seznamem schválených podnájmů u městských bytů 
 
 

 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 483/24/2018 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
 
 
Předkládá Ing. Adámek, tajemník: 
4. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
461/23/2017-4 - zveřejnit na internetových stránkách města Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro Bruntálsko 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
462/23/2017-2 - zveřejnit na webových stránkách města aktualizovaný seznam podaných 
projektových žádostí o dotaci 
Zodp.: Rada města        splněno 



 6 

 
481/23/2017-1 - předložit zastupitelstvu zápisy osadního výboru k seznámení 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 484/24/2018 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Předkládá Ing. Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru 
5. Zápis z jednání majetkového výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 485/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Vyhlášení záměru na darování nemovitosti - části pozemku 205/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr darovat nemovitost: 
 
část pozemku parc. č. 205/1, který je v návrhu geometrického plánu č. 696-27/2016 označen 
jako pozemek parc. č. 205/6 o výměře 37 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 486/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části 223/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: za účelem výstavby RD, odbor VaŽP vystupuje s řešením napojení 
vodovodu se správcem sítí, na pozemku je množství vzrostlých stromů, majetkový výbor a 
RM souhlasí, komise výstavby – vyhlášení záměru nebrání, z důvodu zamokření a svažitosti 
by bylo lepší nechat pozemek nezastavěný pro záchyt vody v krajině 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 3500 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 dle znaleckého posudku č. 
2017/4170/155 ve výši 149 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 15 pro, 1 proti (Ing. Kudelová), 0 zdržel se usn. 487/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 
 
Ing. Pešatová: odbor výstavby – není uveden účel, pozemkem vede plynovod a kabel NN, 
vodovodní řád, RM doporučuje vyhlásit na celý pozemek, MV nedoporučuje, jen při 
odkoupení všech, komise výstavby nedoporučuje, doporučit projednat se všemi vlastníky a 
teprve pak záměr vyhlásit 
starostka: byla bych raději, kdyby se vyhlásilo na celý pozemek, zjistíme zájem a k situaci 
se pak vrátíme, doporučuji usnesení: ZM nedoporučuje 
Ing. Vosáhlo: kdyby se vyhlásil záměr, doporučil bych, aby se dalo jako možnost 
k odkoupení, ale ne prostory pod barákem, kde jsou rozvody, to by podle mne šlo, výměr 
zahrady je na MÚ, ale určitě nevyhlašovat jako celek 
starostka: navrhuji projednat s vámi, teprve pak řešit 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 350 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 dle znaleckého posudku č. 
12/4962/2018 ve výši 308 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 488/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor nemá námitek, RM doporučuje, MV souhlasí, komise výstavby 
doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 397/1 o výměře 3169 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 dle znaleckého posudku č. 
15/4965/2018 ve výši 245 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 489/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 434 
 
Ing. Pešatová: odbor: pozemkem vede kabel, RM nedoporučuje, MV nedoporučuje kvůli 
plánovanému chodníku, komise výstavby doporučuje vyhlášení 
starostka: doporučuji nevyhlásit z důvodu, který byl uveden, bude tam probíhat stavba 
chodníku na Železnou, kdybychom prodali, možná bychom později mohli mít problém, 
doporučuji až po výstavbě chodníku a žadateli takto doporučuji odpovědět 
Ing. Kudelová: diskutovali jsme v komisi, měli bychom vzít zřetel na úzkou MK, odměřit 
část, aby vznikla krajnice kvůli odhrnování sněhu nebo nebezpečí poškození plotu sněhem, 
doporučovala bych také vyhlásit záměr až po výstavbě 
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starostka: dávám návrh nevyhlásit 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 434 o výměře 415 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 13/4963/2018 ve výši 
243,3 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 490/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - část pozemku 1201 
 
Ing. Pešatová: odbor se vyjadřuje dle závazného stanoviska a ÚP, kde je podmíněno 
stanovisko MÚ v Bruntále, MV doporučuje pronájem, komise za podmínky, že nebude 
obtěžovat obyvatele v okolí, RM nedoporučuje 
starostka: dávám protinávrh nevyhlásit záměr, je lépe nabídnout do pronájmu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
část pozemku parc. č. 1201 o výměře cca 1000 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 dle znaleckého posudku č. 
16/4966/2018 ve výši 208 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 491/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1231 
 
Ing. Pešatová: OVaŽP nemá námitek, RM nedoporučuje, MV nedoporučuje z důvodu 
nedostupnosti, komise výstavby doporučuje za cenu stavebního pozemku 
starostka: pozemek je vhodný pro výstavbu 
místostarostka: v této lokalitě u těchto pozemek vede biokoridor, obávám se, že v novém 
ÚP narazíme, už nyní ho máme vyškrtnutý, že zde se stavět nebude moci, souhlasím s tím 
nevyhlašovat záměr, po schválení nového ÚP se k tomu můžeme vrátit 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 1231 o výměře 1309 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 
17/4967/2018 ve výši 219 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 492/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - půdní vestavby Ve Svahu 
 
Ing. Pešatová: prodej 11 bytových jednotek Ve Svahu, je obdobné jako na Palackého 604-
606, vázne tam zástavní právo, začneme pracovat na tom, aby bylo v řádné době 
převedeno 
starostka: v těchto bytech se ještě budou vyměňovat střešní okna, do konce září máme 
v plánu provést 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
1/1. 
bytová jednotka 423/10, vymezená v budově č.p. 423, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2225/10000 
 

 na společných částech budovy č.p. 423, způsob využití: bytový dům, 
 a na pozemku parc. č. 1228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

 
to vše zapsáno na LV 1114 a 1015 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/2. 
bytová jednotka 424/10, vymezená v budově č.p. 424, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1107/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 424, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1113 a 1014 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/3. 
bytová jednotka 424/11, vymezená v budově č.p. 424, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1107/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 424, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
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to vše zapsáno na LV 1113 a 1014 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/4. 
bytová jednotka 425/10, vymezená v budově č.p. 425, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1230, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2231/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 425, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1230, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1112 a 1013 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/5. 
bytová jednotka 426/10, vymezená v budově č.p. 426, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1233, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2216/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 426, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1233, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1111 a 1012 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/6. 
bytová jednotka 427/10, vymezená v budově č.p. 427, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1102/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 427, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1110 a 1011 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
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pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/7. 
bytová jednotka 427/11, vymezená v budově č.p. 427, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1102/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 427, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1110 a 1011 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/8. 
bytová jednotka 428/10, vymezená v budově č.p. 428, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1231, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2234/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 428, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1231, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1109 a 1010 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/9. 
bytová jednotka 429/10, vymezená v budově č.p. 429, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1234, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2225/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 428, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1234, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1117 a 1018 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
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1/10. 
bytová jednotka 430/10, vymezená v budově č.p. 430, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1106/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 430, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1115 a 1016 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/11. 
bytová jednotka 430/11, vymezená v budově č.p. 430, způsob využití: bytový dům, který 
stojí na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1108/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 430, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1115 a 1016 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 493/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Prodej nemovitostí - pozemku parc. č. 46/1, části 63/1 a části 65 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: OVaŽP   a RM doporučuje uzavření kupní smlouvy pod podmínkou 
služebnosti cesty a stezky, návrh usnesení už se zavedením služebnosti počítá  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitostí - pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 46/1 o výměře 6465 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond 
 
1/2. 
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části pozemku parc. č. 63/1 o výměře cca 2090 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: zemědělský půdní fond 
 
1/3. 
části pozemku parc. č. 65 o výměře cca 500 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
dobývací prostor 
 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    J*** K*** 
pod podmínkou:   zřízení služebnosti cesty a stezky 
 
za cenu dle znaleckého posudku č 2017/4170/155 ve výši 75 Kč/m2 + ostatní náklady 
spojené s prodejem 
 
2. rozhodlo 
o zřízení služebnosti veřejné cesty a stezky na pozemku parc. č. 46/1, části pozemku parc. 
č. 63/1 a části pozemku parc. č. 65 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem 
 
oprávněný ze služebnosti:  Město Vrbno pod Pradědem 
povinný ze služebnosti:  J*** K*** 
na dobu:    neurčitou 
služebnost se zřídí bezúplatně 
náklady za zřízení služebnosti nese strana oprávněná 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 494/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Prodej nemovitosti - části pozemku 122 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
pozemku parc. č. 122 o výměře 142 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 44.360 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 130/4929/2017 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     M*** M*** 
      M*** S*** 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 495/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
16. Prodej nemovitosti - pozemku 156 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
pozemku parc. č. 156 o výměře cca 107 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu podle Pravidel ve výši 
80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     K*** S*** 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 496/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
17. Prodej nemovitosti - částí pozemku 223/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
1/1. 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 2.500 m2, který je zapsán 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 
 
kupující:     A*** K*** 
 
1/2. 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 2.500 m2, který je zapsán 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 
 
kupující:     I*** K*** 
 
za cenu dle Pravidel ve výši 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 497/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Prodej nemovitosti - pozemku 467 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
pozemku parc. č. 467 o výměře cca 467 m2, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu ve výši 205.600 Kč stanovenou 
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znaleckým posudkem č. 122/4921/2017 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     L*** K*** 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 498/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
19. Prodej nemovitosti - části pozemku 1131 
   -    bez připomínek – 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
části pozemku parc. č. 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 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje    kupní smlouva 
kupující:      M*** P*** S*** 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 499/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Prodej nemovitostí - pozemků 1223/1 a 1223/2 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
pozemku parc. č. 1223/1 o výměře cca 229 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
 
pozemku parc. č. 1223/2 o výměře cca 192 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
 
to vše za souhrnnou cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 127/4926/2017 ve výši 
106.250 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     M*** K*** 
      P*** V*** 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 500/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  



 16 

 
 
21. Směna nemovitostí - pozemek 393/1 za pozemek 1031 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o směně nemovitostí - pozemků s podmínkou realizace do 1 roku od rozhodnutí 
zastupitelstva: 
 
pozemek parc. č. 393/1 o výměre cca 858 m2, který je zapsaný na LV 332 pro k.ú. Železná 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví Biskupství ostravsko - opavské, 
který byl znaleckým posudkem č. 124/4923/2017 oceněn na cenu 676970 Kč 
 
se smění za 
 
pozemek parc. č. 1031 o výměře 982 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města, který byl znaleckým posudkem 
č. 125/4924/2017 na cenu ve výši 361350 Kč 
 
způsob realizace:    směnná smlouva 
účastník:     Biskupství ostravsko-opavské 
 
za podmínky prosté směny bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 501/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
22. Dohoda o narovnání s MSK na hasičskou plošinu 
   -    bez připomínek – 
starostka: dnes na zastupitelstvu MSK byla smlouva schválena, je nyní na nás 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 02261/2017/KH mezi Moravskoslezským krajem a 
Městem Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 502/24/2018 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
23. Projektové záměry na rok 2018 
   -    bez připomínek – 
starostka: tabulku jsme připravili, nyní se vyhlašují různé dotační tituly a termíny ůbývají 
ošemetné, abychom nemuseli svolávat mimořádné ZM, dáváme do usnesení, byla bych 
ráda, kdyby se k tomu ZM vyjádřilo, abychom potom mohli reagovat operativně a nemuseli 
se svolávat k jednomu bodu; pokud někoho napadá jiný záměr, myslím, že v tuto chvíli jsou 
tam všechny, které plánujeme 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
s projektovými záměry na rok 2018 
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2. schvaluje 
podání žádostí o dotaci dle předloženého seznamu v případě, že bude vyhlášen vhodný 
dotační titul 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 503/24/2018 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
24. Technická infrastruktura Vrbno pod Pradědem, lokalita Husova 
 
Ing. Pešatová: je pro informaci, jde o technickou infrastrukturu, u projektu, pro který jsme 
získali dotaci MMR, z plánovaných 13 domků postaveno sedm, do předání šest, 
předpokládá se návrat dotace zhruba 400 tisíc, jednu parcelu musí zaplatit město, protože 
prodalo pozdě, 3 parcely patří společnosti Expo Trade, která s námi nekomunikuje, řešíme 
s právníkem JUDr. Čichoněm, Expol Trade nekomunikuje, nepřebírá poštu, uvidíme, jak se 
vyvine 
starostka: ministerstvo má kontrolu na tuto dotaci, musí počítat se sankcí 1 promile za den, 
týká se od 1. 1. 2018. Ta doba není tak dlouhá, nicméně musíme uhradit; po kontrole ji 
uhradíme, abychom neprodlužovali penále 
Ing. Kudelová: chtěla bych přidat informace, v době kdy Expol Trade měl o pozemky 
zájem jako realitní podnikatel a developer, byli jsme rádi, protože pozemky byly oproti jiným 
výrazně dražší, byli jsme povinni do ceny pozemku zahrnout náklady na realizované sítě, 
tím pádem v dalších letech vznikal tlak na to, lidé si nechtěli kupovat pozemek za stejnou 
cenu, jak nabízela realitní kancelář, hledali si proluky ve městě, rozjely se stavby nahoře u 
Stavaře, tam město nebylo povinno účtovat přirážku za sítě;  vnímám tak, že měli trochu 
smůlu, těžko za tu cenu mohli nabízet zájemcům, když město prodávalo za polovinu ceny 
jinde; těch 80 tisíc na jednu parcelu od MMR bylo vynaloženo na výstavbu místní 
komunikace, chodníku, sítí elektřiny, vodovodu, kanalizace; kdybychom přistoupili k úhradě 
namísto Expol Trade, v podstatě bychom v plné výši zaplatili cenu infrastruktury, která je 
naše; Expol Trade žádal o odpuštění, zdůvodnili jsme i proč, že bylo v době recese, ale 
ministerstvo nám nevyhovělo 
starostka: tak byly nastaveny dotační podmínky a jsou pro nás závazné; dávám hlasovat, 
že jste byli seznámeni 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
se žádostí o informaci o následné bytové výstavbě k technické infrastruktuře "13 TI Vrbno 
pod Pradědem, lokalita Husova, p. 919, 998, 1121, 1137. 1464/4, 1465/3", evidenční číslo 
2173130298 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 504/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
25. Úprava ceny vodného a stočného 
 
Ing. Pešatová: od 1.4. v platnosti, celkem po úpravě 54,30 Kč s DPH dohromady vodné a 
stočné; město uzavřelo smlouvu s SFŽP pro výstavbu VaK v Železné a Mnichově, je 
povinnost zvedat cenu stočného dle propočtu, v příloze máte uvedenu kalkulaci podle 
rozpočtu TS VRBNO 
starostka: v RM jsme diskutovali, doporučujeme zastupitelstvu nižší zvýšení, než dávaly TS, 
je třeba říci, že postupně se bude zvyšovat, je lepší po menších částkách průběžně, než pak 
najednou třeba o desetikorunu 
Ing. Kudelová: pokud podle tabulky, kterou jsme obdrželi, tam náklady vyrostly u vlastních 
nákladů o milion oproti předpokladu, takže bychom neměli asi hospodařit tak, že budeme 
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podhodnocovat navýšení; pokud by navýšení mělo čísla podle očekávání, dostaneme se do 
propadu 
starostka: je mi líto, že tady není paní Soudková, která také měla dotazy k tabulkám, 
rozporovala je a nakonec si vysvětlila s TS Vrbno a ustoupila od argumentů, mohl by se 
k tomu vyjádřit jednatel 
p. Valenta: propočet byl dělán podle metodiky MZe, do budoucna porostou náklady na vodu, 
přibydou úseky, máme potrubí staré, může se stát, že nás budou čekat velké opravy, letos 
na Nádražní, připravujeme se, aby bylo méně nákladné, do budoucna ale budou nároky; 
VaK ale nejsou ve ztrátě, ale výpočet počítá i s tím, že je rozvoj a promítá se do kalkulace  
starostka: musíme vytvářet fond na opravy, tak to je a časem vše chátrá a musí se 
obnovovat 
p. Valenta: za dva roky jsme investovali 3,8 mil do VaK od nákupu zařízení pro kanalizaci 
Myslivecká, veškeré peníze, které vyděláme, dáváme do investic, myslím na to, tolik peněz 
se investovalo 
starostka: občané si určitě vodu rádi připlatí, když budou vědět, že se opravují řady 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
o úpravě ceny vodného a stočného od 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018: 
vodné       20,47 Kč/m3 bez DPH 
stočné      26,76 Kč/m3 bez DPH 
 
celkem po úpravě vodné a stočné    47,23 Kč/m3 bez DPH 
                                                         54,30 Kč/m3 s DPH 
 
2. ukládá 
jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu vodného a stočného 
od 1.4.2018 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 505/24/2018 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
26. Vyhlášení záměru na převod - kotelny 
 
Ing. Pešatová: jde o pozemky a stavby kotelen, přejdou do majetku společnosti TEPLO 
VRBNO, kotelny na ul. Husova, NSM 
starostka: chystá se optimalizace, budou se napojovat MŠ Jesenická, ZŠ a další objekty; 
aby si Teplo mohlo vzít úvěr, potřebuje hospodařit s majetkem 
pí Janků: bavili jsme se, že musí být úplatný převod, stahovala jsem si aktualizaci 
starostka: pokud došlo k nesrovnatelnosti, zdůrazňuji, že jde o úplatný převod 
p. Scholz: nemohli bychom uplatnit odpisy, jde o ceny podle znaleckého posudku 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 1321, o výměře 352 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 580, způsob využití: technické vybavení, zapsané na LV 554 
pro k.ú. Vrbno pod Pradědem 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1413-2/18 na cenu ve výši 1.862.753 Kč 
 
1/2. 
pozemku parc. č. 1853, o výměře 511 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 



 19 

jehož součástí je stavba č.p. 591, způsob využití: technické vybavení, zapsané na LV 554 
pro k.ú. Vrbno pod Pradědem 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1412-1/18 na cenu ve výši 2.895.277 Kč 
 
1/3. 
pozemku parc. č. 1393, o výměře 452 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 469, způsob využití: technické vybavení, zapsané na LV 554 
pro k.ú. Vrbno pod Pradědem 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1414-3/18 na cenu ve výši 1.785.863 Kč 
1/4. 
nebytové jednotky č.p./č. jednotky 560/101, která je vymezena v budově č.p. 560, způsob 
využití: technické vybavení, která stojí na pozemku parc. č. 9, o výměře 429 m2, druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, včetně podílu na společných částech domu a 
pozemku ve výši 5659/10000, to vše zapsané na LV 1522 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1415-4/18 na cenu ve výši 1.747.880 Kč 
 
hlasování 15 pro, 1 proti (Ing. Kudelová), 0 zdržel se usn. 506/24/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
27. Zápisy osadního výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
1. bylo seznámeno 
se zápisy osadního výboru Mnichov 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 507/24/2018 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová, vedoucí finančního odboru: 
28. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Středisko kultury a vzdělávání 

Vrbno pod Pradědem 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: jde o dotaci na akci Vrbno se baví, bylo schváleno v rozpočtu na letošní 
rok,  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč zřízené příspěvkové 
organizaci Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem na zajištění společensko-
kulturní akce "Vrbno se baví 2018" 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 508/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
29. Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: jde o příplatek k dotaci MSK na „kotlíky“, budou pravidelně žádat, jde o 
1.500 Kč pro žadatele 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 



 20 

o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 1.500 Kč jako spolufinancování 
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 509/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
30. Žádost o poskytnutí dotace - Help-in, o.p.s. 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: nepřiložila jsem vám návrh smlouvy, máte ji na stole, každý rok 
zastupitelé schvalují, posledně to bylo 480 tisíc, ředitelka Mgr. Hančilová žádala o zvýšení, 
náklady na sociální služby rostou 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli Help-in, o.p.s. ve výši 510.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 510/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
31. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - Pěvecký sbor města Vrbna 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: žádá o podporu z programu I, FIN odbor už z důvodu napjatého rozpočtu 
doporučuje poskytnout dotaci ve výši 29 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Pěveckému sboru města Vrbna ve výši 29.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 511/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
32. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - Spolek Přátelé Vrbenska 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: spolek žádal na nákup technických prostředků, žádal o 61 tis, FIN odbor 
doporučuje 20.000 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Spolku Přátelé Vrbenska ve výši 20.000 Kč. 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 512/24/2018 



 21 

Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
33. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Pěvecký sbor města Vrbna 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: navrhujeme poskytnout ve výši 50 tis Kč 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Pěveckému sboru města Vrbna ve výši 50.000 Kč na 
spolufinancování akce XXIV. Mezinárodní festival pěveckých sborů 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 513/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
34. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: spolek na své akce žádá o dotace 177 tisíc, vzhledem k nedostačujícímu 
doporučujeme 140 tisíc  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Spolku Přátelé Vrbenska ve výši 140.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 13 pro, 1 proti (p. Pechal), 2 zdržel se (Ing. 

Kudelová, p. Dudík) 
usn. 514/24/2018 

Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
35. Rozpočtové opatření 1/2018 
 
Ing. Steinerová: upozorňuji, že rozpočtové opatření prošlo drobnější rekonstrukcí, tu novou 
máte před sebou v tabulce na stole, dovolím si s vámi projít položky; Ing. Steinerová 
komentuje tabulku; dotace na volbu prezidenta ČR, navýšení na DPH o 1 mil Kč, proč 
dochází, můžete se dočíst v materiálu, za první dva měsíce roku je plnění na DPH 
v příjmech mnohem vyšší, než jsme očekávali, to je jen dobře, ale vznikla potřeba plnit 
požadavky na opravy menšího rozsahu na chodnících a MK, na závady, na které upozorňují 
občané, pan Skácel požádal, zda bychom v rozpočtu našli částku na drobnější opravy, vidím 
vyšší plnění právě z DPH, to jsme s p. Skácelem probrali, je to rozděleno rovnou měrou na 
silnice a chodníky, uvolněné dlaždice apod. Jinak na výdajové části je úprava investičního 
příspěvku na MŠ Ve Svahu, na nákup konvektomatu, který je hodně drahý, ředitelka 
požádala o přesun z položky na položku, dále dochází k navýšení finančního vyrovnání se 
státním rozpočtem, dostali jsme loni na volby do PS, s vratkou jsme počítali, ta je ale vyšší, 
než jsme počítali; ředitelka Střechy požádala o navýšení neinvestičního příspěvku na 
zákonné navýšení mezd o 380 tisíc; s rozpočtem pohnuly také komunální služby na 
zhodnocení pozemků na Husově, rozdíl vznikl mezi příjmy a výdaji – 775 tisíc korun  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
rozpočtové opatření 1/2018 dle návrhu 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 515/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
36. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek Přátelé Vrbenska 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: v podstatě o tuto výpomoc spolek žádá každý rok, je to pomoc 
s profinancováním Lapků z Drakova, s touto částkou už jsme počítali v rozpočtu 
roku, částka by měla být vrácena do konce roku, spolek vždy spolehlivě vrátil 
starostka: ani s tím nemáme problém 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000 Kč Spolku přátelé Vrbenska, z.s. na 
průběžné financování akce „Lesní slavnost Lapků z Drakova“ 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 516/24/2018 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
Různé: 
Ing. Steinerová: protože jsem tady dnes naposledy, chci Vám všem poděkovat za 
spolupráci a vlídné zacházení, přeji úspěch Vaší další práci 
starostka: děkuji Jitce, její práce byla vynikající, docela mě mrzí, že odchází, ale nemůžeme 
stát v cestě jejího dalšího rozvoje, přeji, aby se jí v novém působišti dařilo, aby byla úspěšná 
v poradenství; než se nám podaří získat nového vedoucího odboru, je pověřena řízením FIN 
odboru pí Vosáhlová; děkuji za Tvou práci, některé porady nebyly lehké, ale zvládli jsme vše 
 
 
Předkládá Bc. Macháč, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí: 
37. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství - MESOH 
 
starostka: mnozí z vás byli na pracovnímu ZM, materiály jste dostali, prosím o uvedení 
bodu, prosím vedoucího stavebního odboru 
Bc. Macháč: měl by být systém, jehož zavedením se docílí, že se v našem městě bude lépe 
třídit odpad a měly by se nějaké peníze ušetřit; pokud byste se potřebovali zeptat na 
konkrétní věci, předám slovo kolegovi Halo, jehož je to agendou 
starostka: pracujeme na tom dlouho a vedeme jednání, v našem městě nejde o tak 
obrovskou změnu, kloníme se k pytlovému svozu, metodě čipování, registrování bude 
složitější u bytových domů na sídlištích, ale i to je řešitelné, ani nákladově by systém pro nás 
nebyl drahý; s tím, že je nutno občany motivovat, aby se do systému přihlásili, rozhodně 
nechceme lidi do toho nutit, máme představu o finančním motivačním programu; nebudu 
zastírat, odpad bude nutné časem zdražit, nicméně tímto systémem bychom dali příležitost 
občanům, pokud se do systému zaregistrují, i když se poplatek za komunální odpad lidem 
zvýší, mohli by se dopracovat ke stejné částky jako dnes, když se přihlásí a budou třídit; 
rozhodnou, kolik za poplatek za odpadu budou platit; skládkování je dražší, ani Eko-Kom 
není tak štědrý, jako býval; máme zde i ředitele TS VRBNO, může vám na mnoho otázek 
odpovědět, na některé odpověděl specialista, který byl na pracovním ZM; dělal by monitoring 
a hodnocení; pokud bychom se dostali nahoru a nemuseli tolik doplácet na odpady, byla 
bych ráda, kdyby se částka snížila, do tohoto ZM jsme vás chtěli seznámit s tímto 
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motivačním a evidenčním systémem; než se spustí, chtěli bychom k pomoci zapojit náš FIN 
výbor, že by se pokusil společně s úřadem a odborníky zpracovat finanční motivační systém 
pro občany včetně doporučení poplatku 
p. Pechal: podíval jsem se na to, mám pár výhrad; myslím, že město bylo vyhodnoceno 
několikrát jako jedno z nejlepších třídičů, proto mě zarazilo, že najednou přijdeme a budeme 
zavádět něco nového; nelíbí se mi, není pravda, že bude úplně zadarmo, našel jsem, že 
měsíčně bude stát 12.900 bez DPH, dále myslím, že bude problém s prací se čtečkami, 
v podmínkách, jaké kluci mají, bude náročnější na zaměstnance a nejhorší, to monitorování 
odpadu, že každý bude mít svůj pytel a čip, je to lezení do soukromí, vidím v tom zádrhel, lidi 
vidí, jestli vyhazuji 4 krabičky od konzerv, nelíbí se mi, aby moje odpadky byly monitorovány, 
toto jsou mé výhrady k systému 
starostka: tento systém je stavěn na tom, že se monitoruje u občanů, jak třídit a nevím, jak 
jinak by se to mohlo udělat, ty údaje se ale nezveřejňují; a pak, ne každý občan, když se mu 
nebude chtít, nemusí se registrovat, ale musí počítat, že poplatek za KO poroste, 
posloucháte to v médiích, problém je veliký; manipulace se čtečkami, k tomu by odpověděl 
jednatel, náklady na monitoring, pokud se sníží doplácení za odpad z peněz města, tak 
částka za monitoring je proti tomu nic, to musí mít nějaký efekt, s tím se počítá, nevidím to 
tak, spíše naopak, že se doplácení bude snižovat 
p. Pechal: jsem skeptický k předpokládaným přínosům, kdo bude zodpovědný za to, když 
zjistíme, že za 4 roky nedošlo k poklesu, ale nárůstu, co pak uděláme 
starostka: analýzu dělala odborná firma a spolu s TS, je to převzatá skutečnost, je vše 
tvořeno na základě zkušeností; ve spoustě obcí je tento systém zaveden a funguje, může se 
něco stát, samozřejmě, ale oni tvrdí, že pilotní projekt lze vyhodnotit už po čtvrt roku a říci, 
jak to bude dál, a pak se systém může zavést natvrdo, kdo nic nedělá, nic nezkazí; je 
pravda, že Vrbno patří mezi nejlepší města v třídění, ale i ta nejlepší města musí přemýšlet, 
jak budeme dělat dál, budou hodně zpřísněné podmínky, a jestliže spadneme do nějaké 
pasti, nebudeme připraveni, jak budeme občanům zdůvodňovat, že jsme zaspali? V tuto 
chvíli bych byla ráda, kdybychom zpracovali motivační finanční plán včetně toho, o kolik by 
se musely poplatky zdražit; neměli bychom být k tomu negativní a nepřístupní, protože nás 
to dohoní 
pí Janků: na pracovním ZM na mě zástupce firmy udělal velmi dobrý dojem, byl nadšenec, 
sám se v popelnicích prohrabuje, aby zjistil, aby tam nebyla vysoká procenta nevytříděného, 
bylo by dobré, abychom se v třídění posunuli zase někam dopředu, ve sdělovacích 
prostředcích se objevují informace, jak to dělají jinde a občané jsou spokojeni, že třídí a šetří 
peníze 
starostka: pokud budete mít zájem, můžeme navštívit některou z obcí, podívat se tam, je to 
cesta, ale chci vědět jistě, kolik z vás by o to mělo zájem, abychom nevypravovali velké 
vozidlo a pak jelo jen několik lidí 
pí Magdálková: mohli bychom projet nejprve papírově a pak se někam jet podívat, je z čeho 
čerpat 
starostka: kdybychom uložili FIN výboru, můžete zorganizovat výjezd, myslím, že je 
zbytečné vymýšlet něco, když jinde dobře funguje; začínáme s tím a nemám problém, 
nejsem si ale jistá, že máme už nyní tak zcela dobře promyšleno; v příštím ZM se můžeme 
rozhodnout jak dál 
Bc. Doležel: měla by se ustavit skupina, která provede finanční analýzu, kolik nás třídění 
stojí dnes, když projedete Vrbno, vidíte, jak je město hodně špinavé, u kontejnerových hnízd, 
lidé po večerech dělají černé skládky, stejně tak směsný odpad, daleko lepší výsledky 
bychom měli, kdyby se častěji vyváželo; a co se týká tohoto systému, budeme muset dělat 
pořádnou propagandu, lidé, kteří nebudou vědět, kolik je stojí odpady dneska, lehce vám 
hodí jakýkoli odpad do velkých kontejnerů, protože proč by třídili, když to mají za stejno jako 
ti, co netřídí; chce zpracovat materiály, začít lidem pořádně vysvětlovat, proč se třídí, není 
pravda, že skončí skládkování, po roce 2024 budou jen jiné podmínky, jsou odpady, které 
nepůjdou zpracovat a jsou ty, které lze zpracovat 
starostka: s těmi postupy, jak jsi říkal, se počítá, analýzy nakládáni s odpady se dělají; 
myslím, že pracovní skupinu, jestli chcete zřídit další? Já ji vidím ve FIN a majetkovém 
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výboru, už jsme na tom takto pracovali, toto je konečný výsledek a měli jsme plno otázek; 
souhlasím, že jsou problémy, vím, že do kontejnerů lidé nosí z baráku nevhodné odpady a 
toto by se mělo nějak vyřešit, návrhy pro to jsou; pojďme na zkušenou, můžeme vám poslat 
kontakt na p. Bambuška, je ochoten odpovídat, odbornou pomoc máme, s propagací se 
samozřejmě počítá, musí být perfektní, ve spolupráci s domovníky apod. a co se týká třídění, 
lidé stále nevědí, jak co třídit, také občas nevím, jestli je to papír nebo plast, další novinka 
pro mě byla, když p. Bambušek řekl, že bychom kelímky od jogurtu neměli vymývat, měl by 
se nechat je vyschnout, jinak zatěžujeme ČOV; doba postupuje a technologie postupují také, 
Čína už od nás nebude odebírat plasty, leccos se komplikuje, byla bych pro to uložit FIN 
výboru, který by tomu měl více rozumět a spolupracovat, to myslím je nejlepší cesta a my 
připravíme exkurzi v nejbližší době, do června bychom ji mohli stihnout, nebo do září 
Ing. Kudelová: některé myšlenky už tady padly, ale myslím, že bychom měli začít s tím,  
zjistit, jak je to ve městech s motivací; jestliže se bude vážit odpad, zvyšovat poplatek, pokud 
bude narůstat váha tříděných odpadů, některé domácnosti se chovají ekologicky už při 
nákupech, nekupují PET lahve a nemají co třídit, měli bychom se seznámit s algoritmem 
motivací, hlavní problém vidím, že polovina lidí bydlí v bytových domech a skoro si nedovedu 
představit, jak se to tam bude dělat, na druhou stranu vidím výhodu v tom, že lidé, kteří mají 
popelnice před brankami, možná kvůli jejich ochraně, aby jim do nich nikdo nic nehodil, 
budou si schovávat popelnice na svůj pozemek a ulice budou vypadat lépe; měli jsme ve 
svém volebním programu dříve, rozjet to ve spojitosti s pokročilou osvětou, můžeme začít, 
mnohým lidem je jedno, že do popelnice hodí sklenice, je třeba neustále lidi poučovat, 
motivovat 
starostka: o tom všem jsme na pracovním ZM mluvili, oni s takovými „neduhy“ počítají, 
řešení mají i v rámci bytových domů, záleží, jak se nájemníci mezi sebou dohodnou, třeba 
jeden vchod má svůj kontejner a má ho na zámek a na nájemníky se rozpočítává odpad; 
snaží se co nejspravedlivěji počítat; ano, někdo bude nosit odpad na sídliště, může se stát, 
lidé si nějakou cestičku najdou, ta firma ale dokáže monitoringem vysledovat a takového 
člověka vypátrat; škoda, že jste nebyli na pracovním ZM; pokud ale budete chtít, aby přijel 
ještě jednou (p. Bambušek), můžu ho pozvat, ale potřebuji vědět, že opravdu bude účast; 
chápu, že z papírové dokumentace nemusíte dobře vyčíst; bude chvíli trvat, než si na to 
zvyknou lidé, ale je dobré, že se lidé mohou zapojit a participovat na tom, že město bude 
s odpady dobře hospodařit 
místostarostka: v dnešní době plno lidí třídí a my je chceme motivovat, když dojde 
k navýšení poplatku, abychom je mohli motivovat; hledali jsme vhodné programy, zabývali 
jsme se tím delší dobu a tento systém nám přišel jako nejlepší 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
se záměrem zavedení motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve 
Vrbně pod Pradědem - MESOH 
 
2. ukládá 
finančnímu výboru zpracovat návrh na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení 
systému MESOH, včetně doporučení výše poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
T: 05. 09. 2018 
O: Rada města 
 
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 517/24/2018 
Předložil: Milan Halo  
 
 
Předkládá Ing. Adámek, tajemník: 
38. Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období 
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starostka: počet občanů klesá, dříve bývalo ZM 17členné a RM 5členná, přemýšlíme, jestli 
není čas vrátit se k minulému počtu, nevidím v 21 členech výhodu, dali jsme návrh na 
17členné ZM; změna byla v roce 2006, tenkrát byla argumentace, že počet obyvatel klesá a 
my zvyšujeme počet ZM, byl návrh p. Gamovského, dáváme na zvážení, zda se nevrátit k 17 
členům; byla by úspora v rozpočtu a odměny jsme členům ZM doposud nezvyšovali, ale pro 
příští volební období by se mohly zvýšit; jinak protože zastoupení (volebních stran) je 
poměrné, nevidím v tom problém, všichni, kteří skládají kandidátky, vědí, že někdy sehnat 21 
lidí na kandidátku je náročné, od 15. místa už se často dávají lidé formálně 
Ing. Kudelová: vzpomněla jsi to přesně, v roce 2006, ta argumentace byla podložena, že při 
větším počtu ZM se podaří omladit ZM a vtáhne se do rozhodování o záležitostech města 
více lidí z řad občanů, nakonec se stejně tak nepovedlo, myslím, že 17členné ZM také 
fungovalo dobře, vadí mi ale jedna věc, že jediný argument je tu finanční, když mluvíme o 
širším či méně širším zapojování lidí do komunálního rozhodování, chápu, s ohledem, jak se 
daří ekonomice, není úspora tak zřejmá; třeba náklady na propagaci a tak, třeba pracovní 
notebooky se dají použít znovu 
starostka: v důvodové zprávě je i počet obyvatel 
p. Súkup: mám naopak pocit, že zastupitel by neměl vidět ohodnocení, nikdy jsem odměnu 
za práci v odborech nevzal, myslím, že částka se nemusí měnit, když vezmu, kolik bylo 
uličních výborů a lidí v nich, nyní by mělo být 17 lidí, jsem názoru, čím více lidí bude 
zapojeno do komunální politiky, tím lépe; kdo chce dělat politiku pro lidi, neměl by čekat 
odměnu 
starostka: zastupitelé nedělají jen to, že chodí sem na zastupitelstvo, dělají i jiné věci 
naprosto zdarma, v letošním funkčním období jsme tvořili strategický plán rozvoje města, 
sociálního začleňování, čeká nás nyní analýza, svoláváme skupiny, ti lidé to dělají zdarma, 
nemyslím si, že 600 korun je pro ZM obrovská částka, zastupitel používá například vlastní 
mobil, doba je někde jinde, to je jedna věc, nejsou ale motivací jen finance, aby bylo 17 
zastupitelů, ale vzhledem k počtu obyvatel, je to dostatečný počet, aby město fungovalo 
dobře, stejně jako před rokem 1989, kdy tady žilo přes sedm tisíc lidí, je to návrh, ať 
zastupitelé rozhodnou 
Ing. Kudelová: mám snahu vždy hledat kompromisy, když se dívám na rozpětí obyvatel a 
počet zastupitelů je mezi 11 a 25, možná by se dalo počítat s počtem 19 zastupitelů, dávám 
tedy takový protinávrh, ale pokud neprojde, neprojde 
starostka: i tak by RM byla pětičlenná 
Bc. Doležel: pokud jde o finance, navrhuji zůstat na stejném počtu, nebo udělejme 13členné 
ZM a nebude RM, tady ušetříme 
starostka: nedovedu si představit, že těch 13 lidí bude docházet na jednání každý měsíc, 
když už nyní máme problém sejít se třeba na pracovním ZM 
Michalus: nevím, jestli se zbytečně netočíme, pamatuji si, když bylo 90 poslanců, chovejme 
se rozumně, bylo by špatně bavit se, že budeme rozhodovat v 13 lidech, RM byla a bude, i 
pětičlenná bude stačit, budu hlasovat pro 17 členů ZM 
p. Darmovzal: dávám protinávrh ponechat současný počet 
 
Hlasování: pro počet 21 členů ZM: 7 pro – 7 proti (pánové a dámy Michalus, Trzaskalik, 
Trzaskaliková, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Magdálková) – 2 se zdrželi (p. Kopínec, pí 
Janků) 
Hlasování: pro počet 19 členů: 4 pánové a dámy Magdálková, Kudelová, Janků a Pechal – 
11 proti– 1 se zdržel (Mgr. Bártek) 
Hlasování: pro počet 17 členů: 9 pro (pánové a dámy Michalus, Trzaskalik, Trzaskaliková, 
Kopínec, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Janků, Magdálková), 6 proti (pánové a dámy Mlynář, 
Darmovzal, Doležel, Pechal, Kudelová, Dudík) – 1 se Mgr. Bártek 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. bez přijatého usnesení 
stanovení počtu členů zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem pro nové volební období 
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hlasování Viz výše  
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
39. Různé, diskuse 
 
starostka: máte tady dopis p. H*** 
Bc. Doležel: platilo už za jeho členství v ZM, že město nedělalo rezervu, ani minimum není 
na účtu 
starostka: už jsme mu to psali 3x, je to jako ping pong míček, nechci to komentovat, není 
tady, jestli bude mít zájem, přijde za námi, mrzí mě, že nese na podatelnu, vidí mě 
v kanceláři, ale nepřijde za mnou, nepřišel za 3,5 roku, vnímám to spíše jako úvahu 
p. Michalus: odmítám se zabývat dopisem, který nedostanou všichni, a tady, abychom si to 
rychle načetli, to nejde 
starostka: dopis byl doručen na podatelnou a naší povinností je poskytnout vám ho, někteří 
dostávají dopisy emailem, jiní ne, my nyní činíme, jak činit máme, tedy že vám dopis 
poskytneme 
p. Pechal: napadá mě jedna věc, a chtěl bych znát váš názor, zvykl jsem si prostřednictvím 
informací, které jako ZM dostávám, že se mi změnil pohled na město, moc se mi líbí, a 
dávám do pléna, jestli to není něco proti něčemu, jestli by ty materiály, které dostáváme jako 
ZM, mohli vidět lidé, aby se k nim dostali, že by se vyvěsily na stránkách města 
Ing. Adámek: náš systém to neumožňuje, co jsou žádosti lidí s plnými jmény, adresami, 
dnes jsme měli seminář k ochraně osobních údajů, nedovedu si představit, že bychom 
vyvěsili tak, jak to dostáváte, že by si lidé v celé ČR mohli pročíst; jsme nuceni osobní údaje 
skrývat, zamazávat 
starostka: v rámci GDPR se dozvíme, co vlastně můžeme zveřejnit; nebudete vědět, kdo 
posílá email, jinak vše víte, vyvěšujeme spoustu informací, informační stránka se zlepšila, na 
web stránkách máme spoustu informací, může být, že někteří občané si je ale neumí 
vyhledat, na druhou stranu, když občan něco potřebuje a přijde za námi, informace netajíme; 
kdybych chtěla napsat podobný dopis, našla bych si všechny argumenty, abych napsala co 
nejpřesněji, také dostanete informace na základě zákona 106, ale počkala bych na analýzu 
GDPR 
p. Michalus: zákon říká, které informace má občan dostat a pravda je, že si nedovedu 
uvědomit, jak byste se rozhodovali, kdyby za námi chodili lidé, kterých se týká ta či ona věc 
p. Pechal: tohle by snad mělo naopak fungovat, aby lidé mohli oslovit 
p. Michalus: určitě je řada informací, které mohou jít ven, ale jsou i takové, které patří do 
režimů, které neumožní zveřejnění 
starostka: máme pro to pověřence 
Ing. Steinerová: pokud vše dáme v plén občanům, pak zrušme zastupitelskou demokracii, 
před projednáním dávat ven, to je ovlivňování zastupitelů, zveřejňuje se 90 % věcí, které se 
projednají; mám s tím problém, zveřejňujeme i to, co bychom nemuseli, Vrbno je velmi 
otevřené a transparentní, p. H*** má problém, že se nezveřejňují rozpočtová opatření, 
vysvětlovala jsem mu, a viděli jste to dnes v materiálech, jak by vypadalo, kdyby něco p. H*** 
viděl a schválili jste něco jiného; ze zákona nemusíme zveřejňovat a ani nechceme, rozpočet 
je velmi živý a mění se každý den; za měsíc se změní i třikrát; co se týče GDPR, kdybychom 
všechny návrhy „vykostili“, začernili, musely by se začerňovat i čísla pozemků, už podle nich 
je identifikovatelná osoba, kdo bydlí vedle, byli bychom tady za kašpary; je to otázka postoje, 
pan H*** může za každým vedoucím odborů přijít, nebo přijít tady na zasedání, ale ještě 
jsem ho tady neviděla 
p. Súkup: pro nás, co tady chodíme, asi mám nejvyšší účast diváků, tím, že máte pracovní 
ZM, přijdeme jako občané k něčemu jako slepí k houslím, proč jsem minule chtěl vědět, jaký 
je rozvoj školství ve městě, a tak to myslel i p. Pechal, co se nemůže zveřejnit, to je 
samozřejmé, ale jiné ano; pořád jsou ve Vrbně lidé, kteří zájem mají, ostatní materiály by 
měly být zveřejněny, třeba o třídění odpadů; aby lidé věděli, co se chystá, pojďme říci, co se 
chystá, mělo by na webových stránkách být 
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místostarostka: třeba právě odpady, to se bude muset lidem trošku dávkovat, pracujeme na 
tom dlouho, chceme raději dávkovat postupně 
p. Valenta: byl jsem pověřen, abych zde řekl, ale umím i sám za sebe žádat, když se něco 
stane: komunikace kolem garáží na Husově, kolikrát jsme o tom hovořili, zapadá se tam, je 
krizový stav, opravdu s tím něco dělejte, je třeba obejít „garážníky“, je hrozný stav 
místostarostka: to je řešeno v rámci projektu regenerace sídliště, letos to ale v programu 
není 
starostka: obecně tyto cesty jsou v katastrofálním stavu, ale musím říci, že kdyby se občané 
šetrněji chovali, nejezdili po veřejné zeleni, nevypadalo by to ve městě tak, souhlasím, že je 
třeba to udělat, ale jsou to obrovské náklady a nevím, kdy k takovým opravám dojde; když 
jsme nabídli lidem spoluúčast, nechtějí zaplatit ani pět tisíc, a to jsou často soukromé garáže 
p. Valenta: to by se nemohla dělat ani cesta ke Stavaři, kde je pět domků 
starostka: chtěla bych, aby se všechno zkulturnilo, ale vidím to tak, je soukromá garáž, ani 
mně k baráku nikdo příjezd neudělal, každý máme mít svou spoluúčast a lidé by mohli říci, 
jak chtějí sami pomoci, slyším ale jen nadávání 
p. Valenta: garáže se stavěly před 40 lety a byly se stavebním povolením a kolaudací, tam 
nebyla cesta? 
Ing. Kudelová: byla to ostatní plocha 
starostka: v tuto chvíli na to opravdu nejsou prostředky, když se podívám po zimě, kde lidé 
parkovali, mám zlost, policie by měla pokutovat stání na veřejné zeleni, z parčíků si lidé 
dělají parkoviště, nevadí jim ani mokrý terén, túruje to tam, hloubí a druhý den postaví zase; 
ale podívej se na Sklárenskou, argument o silnici pod Stavařem neberu, to slouží mnoha 
lidem, není to dobrá interpretace 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
1. bylo seznámeno 
s dopisem p. I*** H***  
hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 518/24/2018 
Předložil: Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
18.36 hod – schází se návrhová komise, 18.40 hod čte tajemník kompletní usnesení ZM. 
V 18.43 hod je jednání ukončeno. 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 18.43 hod ukončila 24. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. Součástí zápisu je usnesení z 24. 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: Dana Magdálková     Petr Kopínec 
       členka ZM       člen RM a ZM 
                                     v.r.                                                                     v.r.         
Zápis byl vyhotoven16. 3., ověřen a podepsán 20. 3. 2018 
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