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MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 
ZÁPIS 

 
ZE 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 

 KTERÉ SE KONALO DNE 13. 6. 2018 OD 16:00 HODIN 
V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT 

 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila a řídila 25. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů, předsedy osadních 
výborů a přítomné občany. 
 
 
Přítomni: Vlastimil Mlynář, René Darmovzal. Bc. Miroslav Doležel, Mgr. Evžen Trzaskalík, 
Petr Kopínec, Martin Pleva, Květa Kubíčková, Jana Soudková, Dušan Pechal, Ing. Helena 
Kudelová, Hana Janků, Josef Dudík, Mgr. Zdeněk Bártek, Dana Magdálková  
   
 
Později přijde:      -                  
  
 
Omluveni: Ing. Pavla Mullerová, Bc. Ondřej Chalupa, Naděžda Trzaskaliková, Karel 
Michalus, Mgr. Tomáš Kočička, Ing. Petr Gross, Ing. Petr Obrusník,  
 
  
Návrhová komise: Hana Janků, René Darmovzal 
  
hlasování Pro: 14, Proti 0, Zdržel se 0 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Evžen Trzaskalik, Vlastimil Mlynář  
 
hlasování Pro: 14, Proti 0, Zdržel se 0 
                
                                                                                                    
 
Zapisovatelka: Bc. Nikola Juříková    
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Zápis z jednání majetkového výboru 
5. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti 
6. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s LČR 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 469 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 475/4 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 834/1 a 834/2 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 897/2 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1147/1 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
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13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1318 
 

14. Prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
15. Darování nemovitosti - části pozemku 205/1 
16. Uzavření kupní smlouvy č. 115/2018-MP 
17. Místní a pomístní názvosloví 
18. Podmínky dotačních titulů pro úpravu objektu Hřbitovní 8 
19. Výsledky hospodaření města 1-5/2018 
20. Rozpočtové opatření č.2/2018 
21. Rozpočtové opatření č.3/2018 
22. Rozpočtové opatření č.4/2018 
23. Schválení účetní závěrky Města Vrbno pod Pradědem za rok 2017 
24. Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2017 
25. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska za rok 2017 
26. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Bruntálska za rok 2017 
27. Žádost o poskytnutí půjčky ze SF 
28. Udělení souhlasu majiteli s přestavbou bývalé školy v přírodě 
29. Různé, diskuse 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 14. 3. 2018 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 
hlasování Pro: 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 520/25/2018 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
2. Zpráva o činnosti rady města 
   -    bez připomínek – 
 
Od posledního zastupitelstva proběhla 4 jednání rad, poslední dne 30.5. 
 
Schválila 

- účetní závěrky příspěvkových organizací a schválila hospodářské výsledky a jejich 
převedení do fondů 

- ceník za pronájem nebytových prostor v budově bývalého gymnázia 
- pořadník na byty v majetku města pro rok 2018 
- Zahrádkářský řád s účinností od 1.6.2018 

 
Souhlasila 

- s organizační změnou na odboru výstavby a životního prostředí a souhlasila 
s vytvořením pracovního místa od 1.9.2018, za podmínky, že se bude jednat o 
stavaře 

- s aktualizací povodňového plánu firmou Envipartner 
 

Rozhodla 
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- o uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem o výpůjčce a budoucí darovací 
smlouvě 4 horských elektrokol 

- o poskytnutí finančních dotací 
- o přidělení VZMR uchazeči Naděžda Klíčová, který podal nejvýhodnější cenovou 

nabídku a rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo 
- o uzavření Smlouvy na realizaci služeb čištění místních komunikací mezi Městem 

Vrbno pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŹBAMI VRBNO s.r.o. 
- o uzavření dodatku mezi městem Vrbno pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 

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

- o uzavření smlouvy s uchazečem Ing. Janem Hvoreckým, Železná 110, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem na Zpracování PD Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice zadní 
Ves 

- o poskytnutí příspěvku na elektrotříkolku pro pana Lubomíra Tomečka st. ve výši 
8.000 Kč za celoživotní záslužnou práci v oblasti rozvoje sportu a výchovy mládeže ve 
městě Vrbně pod Pradědem 

- o podpisu Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil s firmou TextilEco a. 
s 

- o uzavření smlouvy o přezkumu hospodaření Města Vrbno pod Pradědem za rok 
2018 auditorem Ing. Jiřím Turoněm 

- o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy místních komunikací“  dělené na 
části firmám: JR STaKR, s.r.o. , Naděžda Klíčová, René Darmovzal 

- o využití služby pro komunikaci s občany "Mobilní rozhlas", provozovaný firmou 
Neogenia s.r.o. Brno 

 
Byla seznámena 

- se Zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem v roce 2017 
- s podmínkami dotace na vybudování sociálních bytů a nedoporučuje přihlásit se do 

této výzvy IROP (vybudování sociálních bytů) 
- se zprávou o termínech konkursů/rekonkursů u ředitelů MŠ a ZŠ ve Vrbně p. P. a 

rozhodla ve smyslu ustanovení § 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů nevyhlásit konkurs místo ředitele/ky MŠ Ve Svahu 578, Vrbno p. P. 

- s dopisem týkající se odvozu bioodpadu z Riegrovy ulice a okolí a trvá na dosavadním 
systému likvidace biologického odpadu 

- s vyhrazenými parkovacími místy na území města 
- s činností APK za měsíce únor, březen a duben 2018 
- s informací o počtu a způsobu vyřízení přijatých stížností a petic za rok 2017 

 
Udělila 

- poděkování rady města Vladimíře Burdové, Zdeňce Walachové a Květoslavu 
Súkupovi 
 

Jmenovala 
dle § 102, odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce vedoucího 
finančního odboru Bc. Marcelu Vosáhlovou s účinností od 10. 5. 2018 

 
Zrušila 

- Směrnici č. 2/2016 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městem Vrbnem pod Pradědem a příspěvkovými organizacemi, jichž je zřizovatelem 
a schválila Směrnici č. 3/2018 pro evidenci veřejných zakázek malého rozsahu 
zadávaných Městem Vrbnem pod Pradědem 

 
  

Dne 9.5. proběhla Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO a dne 22.5. proběhla Valná 
hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO. 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 521/25/2018 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: splněno 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
505/24/2018-2 - jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu 
vodného a stočného od 1. 4. 2018 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 522/25/2018 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
4. Zápis z jednání majetkového výboru 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0  usn. 523/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
5. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti 
pí Janků: chtěla jsem se zeptat, jestli je ve smlouvě postih nebo jaký byl důvod odstoupení. 
Ing. Pešatová: Paní S**** se nelíbila cena, Podepsána smlouva na základě posudku – toto 
oni uhradí. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. ruší 
 
usnesení č. 438/23/2017 ze dne 18.12.2017, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku 
parc. č. 122 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
2. 
usnesení č. 495/24/2017 ze dne 14.03.2018, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku 
parc. č. 122 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 524/25/2018 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
6. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s LČR 
Ing. Pešatová: Důvodem záměru je, že lesy ČR neměli prověřeny všechny nároky restitucí 
na pozemky. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 366/20/2018 ze dne 21.6.2017 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na směnu nemovitostí - pozemků v majetku města: 
 
Pozemek    Katastrální území    Druh pozemku Způsob využití   Výměra m2 
1715  Vrbno pod Pradědem    ostatní plocha ostatní komunikace 1717 
179/4  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek      302 
17/2  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek    11181 
17/3  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek       550 
859/3  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek      4296 
1692/2  Vrbno pod Pradědem    TTP          553 
1693  Vrbno pod Pradědem    ostatní plocha ostatní komunikace   2916 
1696/4  Vrbno pod Pradědem    lesní pozemek    16675 
 
 
za pozemky v majetku Lesů České republiky s.p.: 
 
Pozemek Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra m2 
1718/1  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek      19611 
1721/2  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       2396 
896/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha  jiná plocha     3027 
901/3  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha    ostatní komunikace     191 
1721/3  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       1221 
897/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha  jiná plocha     7614 
901/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha     ostatní komunikace    1453 
1546/1  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       2750 
159/1  Železná p. Prad. ostatní plocha ostatní komunikace     304 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 525/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 469 
   -   bez připomínek -  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 469 o výměře 384 m2, zapsaný na LV 179 v k.ú. Železná pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 59/5049/2018 ve výši 
10060 Kč 
 
hlasování Pro 13, Proti, Zdržel se 1 Kudelová usn. 526/25/2018 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 475/4 
   -    bez připomínek –   
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 475/4 o výměře 28 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území za cenu dle znaleckého posudku č. 57/5047/2018 ve výši 8610 Kč 
 
hlasování Pro 11, Proti 0, Zdržel se: (3) Kopínec, 

Soudková, Pechal  
usn. 527/25/2018 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 834/1 a 834/2 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 
 
1. 
část pozemku parc. č. 834/1 o výměře cca 420 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond 
 
2. 
část pozemku parc. č. 834/2 o výměře cca 15 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond 
 
za cenu dle znaleckého posudku č. 56/5046/2018 ve výši 120 Kč/m2 

 
hlasování Pro 13, Proti 0, Zdržel se: (1) Kudelová usn. 528/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 897/2 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 897/2 o výměře cca 17 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha za cenu dle znaleckého posudku č. 55/5045/2018 ve výši 6750 Kč 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 529/25/2018 
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Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1147/1 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 1147/1 o výměře 806 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, zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 
61/5051/2018 ve výši 231550 Kč 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 530/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 1100 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu dle znalckého posudku 
č. 60/5050/2018 ve výši 120 Kč/m2 

 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 531/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1318 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 1318 o výměře cca 6 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace za cenu dle znaleckého posudku č. 59/5049/2018 ve výši 15690 Kč 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 532/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
   -    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. 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 
 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:    Z*** B*** 
pod podmínkou:   uzavření budoucí smlouvy na břemeno odvedení 
dešťových       vod 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 533/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Darování nemovitosti - části pozemku 205/1 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o darování nemovitosti: 
 
části 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 
 
způsob realizace:  darovací smlouva 
obdarovaný:   Moravskoslezský kraj 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 534/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
16. Uzavření kupních smluv č. 115/2018-MP a 117/2018-MP 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření Kupní smlouvy č. 115/2018-MP dle přílohy 
 
2. rozhodlo 
o uzavření Kupní smlouvy č. 117/2018-MP dle přílohy 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 535/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
17. Místní a pomístní názvosloví 
   -    bez připomínek –  
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
předložený návrh místního a pomístního názvosloví 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 536/25/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
18. Podmínky dotačních titulů pro úpravu objektu Hřbitovní 8 
   -    bez připomínek –   
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s podmínkami dotačních titulů pro úpravu objektu na ul. Hřbitovní 8 
 
2. souhlasí 
se změnou záměru využití objektu ze sociálních bytů na startovací byty 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 537/25/2018 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
19. Výsledky hospodaření města 1-5/2018 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s hospodařením města za 1-5/2018 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 538/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
20. Rozpočtové opatření č.2/2018 
pí Kubíčková: dotace pro domov pro seniory, kterou získal pan ředitel. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s rozpočtovým opatření č.2/2018 schváleným RM 1839/70/2018 dne 11.4.2018 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 539/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
21. Rozpočtové opatření č.3/2018 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s rozpočtovým opatření č.3/2018 schváleným RM dne 30.5.2018, č.usn.1891/72/2018 
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hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 540/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
22. Rozpočtové opatření č.4/2018 
  Vosáhlová: zavedení do rozpočtu na stranu příjmu, které zatím nebyly schválené v loňském 
roce, hlavně hasičská zbrojnice, sociální práce, volby města 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření č.4/2018 dle předloženého návrhu. 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 541/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
23. Schválení účetní závěrky Města Vrbno pod Pradědem za rok 2017 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 542/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
24. Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2017 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 
 
2. vyslovuje 
souhlas s hospodařením Města Vrbno pod Pradědem za rok 2017 s výhradou 
 
3. přijímá 
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 543/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
25. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska za rok 2017 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2017, jehož 
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součástí je Zpráva revizní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 544/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
26. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Bruntálska za rok 2017 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Bruntálska za rok 2017, Zprávu 
revizní komise a Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 545/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
27. Žádost o poskytnutí půjčky ze SF 
Bc. Vosáhlová: v rozpočtu na to jsou peníze připravené 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schválilo 
poskytnutí půjčky ze sociálního fondu paní J*** G*** ve výši 30.000 Kč 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 546/25/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  
 
 
28. Udělení souhlasu majiteli s přestavbou bývalé školy v přírodě 
Ing. Pešatová: Firma žádá o udělení souhlasu, jelikož souhlas je k žádosti o dotaci, jedná se 
o bývalou školu v přírodě, chce vytvořit ubytování pro seniory, vznikne zde 21 bytů. 
Kubíčková: Byty kde se má zajistit péče o seniory 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s realizací záměru výstavby a provozování podporovaných bytů, které vzniknou v objektu na  
parc. č. 1495 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, pro účely získání národní dotace Podpora bydlení 
společnosti DEVAP servis s.r.o.,  IČO: 27760588, se sídlem Šubertova 1226/4, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava 
 
hlasování Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 547/25/2018 
Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
29. Různé, diskuse 
pí Soudková: Zápis z jednání FV máte na stole, chtěla jsem požádat FV, aby se zabýval 
ztrátou střediska pohřebnictví, služba potřebuje nastavit lepší model provozu. V zápise 
najdete seznámení a chtěla bych, aby byl radě předložen střednědobý plán ekonomického 
vývoje této služby.  
pí Kubíčková: Nebudu se teď vyjadřovat, máme dotace, které jsou daleko vyšší, toto beru 
jako službu občanům. Jak změnit službu jsem již informovala získáním koncese, tím se sníží 
náklady. Dávám návrh na usnesení, kdo je pro zpracování středně dobého plánu?  
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Hlasování pro: (7) Doležel, Soudková, Pechal, Kudelová, Janků, Dudík, Magdálková, proti: 
(6) Mlynář Darmovzal, Trzaskalík, Kopínec, Pleva, Kubíčková. Zdržel se: (1) Bártek 
Pro 7, Proti 6, Zdržel se 1      
Pí Kubíčková: návrh nebyl přijat 
 
p. Pechal: Budu hodnotit zpracování a rekonstrukci tribuny v majetku města, jsem rád, že se 
něco pohnulo. Z dálky, když přijíždí lidé, je to pohledné, horší je to z blízka. Mnoho z vás 
tam nebylo. Mám pocit, když se zadávala dokumentace, mělo dojít k zakrytí i horní řady, je 
tam díra, která vede pod sedačkami až dolů. V případě, že tam spadne dítě, bude s tím mít 
město problém, jelikož je majitel. Nedošlo k dobré rekonstrukci, lavice nejsou v pořádku. 
Zábradlí i schodiště je vydrolené, myslel jsem si, že to bude udělané celé. V této fázy nevím, 
ale budu navrhovat částku na doopravení tribuny, byl bych rád, kdyby se na to někdo 
kompetentní zajel podívat. Další věc je sekání trávy po celém Vrbně, konkrétně centrum 
města a ul. Nové doby. Pampelišky tady mají 40 cm. Moje manželka již psala na TS. Máte 
plán sekání? Měli bychom to ošetřit lépe, nevypadá to hezky. Byl bych rád, kdyby se nad 
tímto TS zamysleli, zda se nedá něco zlepšit.  
p. Valenta: První sečení je vždy problém. Je to každý rok stejné. Příště to zkusíme posílit, 
abychom to zlepšili ale první tráva je vždy problém, nyní děláme spodek a pak už to bude 
vypadat lépe. Kubíčkova: V letošním roce je změna ta, že město má na pomoc při sekání 
jen 6 VPP, lidi nejsou. Takže je to hodně znát, když je jich méně. Kapacita lidí není taková, 
prosím o trpělivost někdo možná 40 cm bere, že nevypadá dobře, ale chci upozornit, že 
ještě dnes se dělalo první sekání ve výši 1,20m. Potom to druhé už je průběžnější. Skoro 
nastoupilo léto, tráva roste jak divoká, kapacity takové nejsou. Kdyby to bylo neúnosné tak 
to beru, ale 40, 50 cm není taková hrůza. Tímto nechci říkat, že nemůže být líp, ale přišlo 
dříve léto a nejsou ani zaměstnanci. Valenta: Místo 10 máme jen 6.  
pí Kubíčkova: Byla jsem na úřadu práce, aby přidali, ale lidi zkrátka nejsou. Další dotaz, kdo 
má? 
pí Soudková: Mám prosbu. Zhruba před rokem v červnu jsme poskytovali dotace římsko-
katolické církvi na opravu schodiště s tím, že si necháme předložit návštěvnost.  
Bc. Vosáhlova: Dostala jsem mail od pana faráře. Přepošlu všem zastupitelům, myslela 
jsem, že stačí předložit jen na FV.  
pí Soudkova: Když jsme si to dali do smlouvy, tak by o tom měli vědět i všichni ostatní.  
Bc. Vosáhlova: U dotace to doložené při vyúčtování je, všem ostatním tedy přepošlu.  
pí Kubíčkova: Přeposlat všem do mailu, všichni jste pro? Ano.  
p. Valenta: Slavnosti, kterých jsem se zúčastnil. Chtěl bych všem, kteří se na tom podíleli 
vyjádřit poděkování. Hlavně s dobrým výběrem účinkujícím, dobrá akce, za 50 Kč vstupné 
na takové kapely se jen tak nepoštěstí. Děkuji moc, kdo to organizoval. 
pí Kubíčkova: Taky děkuji, pro pracovníky Střechy to byla premiéra, ale jsou to zkušené 
organizátorky. Taky jsem byla velmi spokojená s programem i organizaci, lidé byli spokojeni. 
Bylo zde velké množství návštěvníků. V pondělí jsem byla na kraji a pan hejtman nás tam 
velmi chválil, jak se mu ve Vrbně líbilo.  
pí Janků: Děkuji za pochvalu a vyřídím všem, kdo se podíleli.  
p. Pechal: Nechci být vždy proti, ale mluví se mezi občany, proč děláme Karlovické dny 
zároveň s Vrbenskýma. Nikdo neví důvod. Proč se to nezmění, máme tady víkendy, kdy 
není kam jít a pak víkend kdy jsou dvě takové velké, pěkné akce v okolí zároveň,  
pí Janků: Snaha byla, ale ono to dost dobře nejde, vše se odvíjí od slavností v Bruntále, je 
problém zajistit technické zázemí. Pak je otázka výplat, chceme, aby bylo po výplatách. Na 
začátku měsíce máme zase dny dětí, pak jsou další akce, polovina června nám přijde 
ideální. Akcí je hodně, ale na durhou stranu se lidi aspoň trochu rozmělní a v době kdy na 
slavnostech bylo 5 tis lidí nebylo hnutí. Velké fronty a to se taky kritizovalo. Někteří to udělali 
třeba tak, že v sobotu šli do Karlovic a v neděli do Vrbna je to o výběru kapely nedá se 
zavděčit všem. Příští rok máme v plánu zase tento termín, uvidíme podle Bruntálu. Určitě to 
nebude po Bruntálu.  
pí Kubíčková: Děkuji, je to pochopitelné, na podzim se už musí objednat kapela a pak už se 
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to nedá změnit, není to tak jednoduché, faktorů je daleko víc.  
p. Les: Letos tam nebyly žádné stánky, protože prý musí hodně peněz platit za pronájem a 
ani tolik nevydělají. Jsem slyšel i před dvěma lety a že vícekrát už sem nepůjdou, nevyplatí 
se jim to. 
pí Kubíčková: Jeden stánek není pravda Janků: Prodejci hodně kalkulují s počasím, měli 
jsme přihlášen dvojnásobný počet stánku, ale pršelo a vyčkávali na počasí. Někteří po 
prvním dešti odjeli, drahý pronájem není, platí se 150 Kč a to Vám přijde moc?  
p. Les. Dříve to bylo prostě lepší 
pí Janků: Je zde slába kupní síla. Lidé nenakupují, spíše se přijdou pobavit a občerstvit. 
Nemůžeme se zavděčit všem, byli jsme rádi, že jsme měli stánků tolik kolik bylo, je to věc 
názoru:  
p. Les: Dřív hlava na hlavě a teď žádná sláva  
pí Kubíčkova: Nevím, jestli jste byl ve Vrbně pane Les, ale já jsem viděla hlavu na hlavě. 
Janků: Kolik si myslíte, že bylo lidí pane Les.  
Les: Nevím 
pí Janků: bylo daleko víc jak loni.  
pí Kubíčkova: Brzy budeme mít přehled podle prodaných lístků.  
p. Les: A taky bylo před výplatou. Janků: Bylo po výplatách. 
p. Valenta: Teď už to není jak dřív, že všichni měli výplaty až 15ctého, takže bylo po 
výplatách. 
Marková: Jak to pokračuje s domovem?  
pí Kubíčková: Domov by se měl v letních měsících stavět, mluvila jsem s panem jednatelem 
14 dnů nazpět, čekají na právní akt ohledně dotací, do měsíce začínáme. Přípravné vrty a 
práce jsou rozjeté. Mělo by se to teď přes léto rozjíždět.  
p. Les: Kdy budeme konečně platit za vodné a stočné to co opravdu spotřebujeme, mně to 
dělá o tisíc korun víc, 62 Kč za kubík a bylo 55 Kč za kubík nebo tak nějak, o tisíc korun 
platím víc, každý rok a to všichni.  
pí Marková: Vy tam nemáte vodoměry? Takže pokud se to správně napíše tak co.  
pí Kubíčková: Nemáte podružné vodoměry? 
p. Les: jen studená voda na vodoměr.  
pí Kubíčková: obraťte se na TS, jestli máte pocit nějaké reklamace tak děvčata se Vám na 
to podívají  
p. Les: To jsem už udělal, odpověděli mi o úpadcích. A to co chybí se rozpočítává mezi lidi.  
pí Kubíčková: Rozdíly se musí mezi nájemníky rozpočítat, Les: Kde se tedy tolik kubíku 
ztratilo? Domovník nám to zapisuje sám.  
pí Kubíčková: Nedokážu vám teď konkrétně odpovědět, jelikož to nevidím  
p. Les: Jak je tedy ale možné že platíme více? Kde se ta voda ztrácí.  
pí Kubíčkova: dojděte na úřad za paní Adámkovou.  
p. Les: Proč bych měl platit o tisíc korun víc, vždyť to je nelogické.  
pí Kubíčková: neumím vám teď odpovědět. Dojděte za námi na úřad a zkusíme to vyřešit. 
Vodoměry se mění pravidelně.  
p. Les: Měli se měnit vodoměry na digitální 
Ing. Pešatová: Postupně se mění.  
p. Les. A to tak mám každý rok tak si to spočítejte.  
pí Kubíčková: Myslím, že teď to nevyřešíme, tak nás navštivte. Chcete to jen konstatovat, 
bereme to na vědomí. A pokud s tím chcete něco udělat tak musíte za námi dojít.  
p. Les: Já chci platit jen vodu, kterou spotřebuji.  
p. Valenta: My měníme co 4 roky vodoměry.  
pí Kubíčková: pan Pleva teď říkal, že pan Kopča vypsal poptávku na výběr vodoměrů ve 
Svahu, takže se budou vyměňovat.  
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Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 17:15 ukončila schůzi zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Součástí zápisu je usnesení z 25. 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 

 

 
 
 
 
Ověřovatelé:    Mgr. Evžen Trzaskalik                                Vlastimil Mlynář 
                                   člen ZM     člen RM a ZM 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 13. 6. 2018, podepsán………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 13.06.2018, ověřen a podepsán 19.06.2018  
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