
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

ZE 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
KTERÉ SE KONALO DNE 5. 9. 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 26. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů, předsedy osadních 
výborů a přítomné občany. 
 
 
Přítomni:             dle prezenční listiny 
 
Později přijde:            -             
  
 
Omluveni:             Petr Kopínec, Ing. Petr Gross, Dana Magdálková, Josef Dudík 
 
  
 
Návrhová komise: Jana Soudková, Karel Michalus 
   
 
Hlasování 17 – 0 – 0   
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Kudelová, Bc. Miroslav Doležel  
 
                   
Hlasování 17 – 0 – 0     
                                                                                                   
 
Zapisovatelka: Bc. Nikola Chalupová    
 
 
 
 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. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
6. Vyhlášení záměru na darování nemovitosti - pozemku 1478, na kterém stojí 

vodohospodářská stavba 
7. Prodej nemovitosti - pozemku 469 
8. Prodej nemovitostí - částí pozemků 834/1 a 834/2 
9. Prodej nemovitosti - části pozemku 897/2 
10. Prodej nemovitosti - pozemku 1147/1 
11. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
12. Prodej nemovitosti - části pozemku 1318 
13. Prodej nemovitostí - bytových jednotek na ulici Ve Svahu 
14. Zřízení věcného řemene - služebnosti sjezdu 
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15. Uzavření Budoucí darovací smlouvy č. 134/2018-MP 
16. Kapitalizace pohledávky TEPLO VRBNO s.r.o. 
17. Česko-polský projekt "Bruslíme společně" 
18. Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní Ves 
19. Prodloužení cyklostezky Mnichov 
20. Víceúčelové hřiště v Železné 
21. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
22. Výsledky hospodaření města 1-7/2018 
23. Rozpočtové opatření 5/2018 
24. Rozpočtové opatření 6/2018 
25. Návrh na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení systému MESOH 
26. 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 13. 6. 2018 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 548/26/2018 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
2. Zpráva o činnosti rady města 
Od posledního zastupitelstva proběhla 3 jednání rad, poslední dne 22.8.2018 
 
Schválila 

- Zásady pro zpracování rozpočtu města na rok 2019 a harmonogram pro zpracování 
návrhu rozpočtu na rok 2019 

- rozpočtové opatření č.5/2018 
 

Souhlasila 
- s udělením souhlasu se zapojením Základní školy Vrbno pod Pradědem do projektu 

z Operačního programu VVV, a to od 1. 9. 2018. Název projektu "Vím, kam mám jít". 
Realizátor projektu Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 

Rozhodla 
- o uzavření dodatku č.3 k Příkazní smlouvě ze dne 30. 6. 2015 o poskytnutí právní 

pomoci a odměně za ni od 1. 7. 2018 
- o převodu movitého majetku - vybavení kuchyně bývalého gymnázia - na příspěvkové 

organizace města dle předávacích protokolů 
- a o prodeji zbývajícího movitého majetku - vybavení kuchyně bývalého gymnázia - dle 

znaleckého posudku zpracovaného znalcem Vojtěchem Andrýskem 
- o přijetí účelové neinvestiční dotace od MSK ve výši 100.000 Kč určenou k 

dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Vrbno pod Pradědem 
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- o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku - radiostanice vozidlové, mezi 
převodcem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a 
nabyvatelem Město Vrbno pod Pradědem 

- o uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a TEPLEM VRBNO 
s.r.o. na pronájem technologií kotelen Krejčího 488, Husova 626, 627, 248, Nádražní 
389 ve Vrbně pod Pradědem 

- na základě předložené cenové nabídky o přidělení zakázky na kompletní rekonstrukci 
střechy na bytovém domě Nádražní 141 firmě GAMP Vrbno  

- o podpisu smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace ve výši 15.911 Kč 
v rámci realizace projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva 

- na základě předloženého protokolu a cenových nabídek a přidělení VZMR s názvem 
Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova č.p. 418 firmě AF Stav Krnov s.r.o.,  

- na základě předloženého protokolu a cenových nabídek o přidělení zakázky s názvem 
Výměna oken za plastová firmě RI OKNA a.s., 696 81 Bzenec 

- o uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Vrbnem pod Pradědem a Osigeno s.r.o. - 
veřejné zakázky a dotace s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci "Cyklostezka Vrbno 
pod Pradědem - Karlovice - Zadní Ves" v rámci dotačního titulu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

- o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD Regenerace sídliště Husova - I. etapa 
mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou Dimense, v.o.s., Brno 

 
 
Byla seznámena 

- se skutečnými náklady na provoz budovy gymnázia včetně tělocvičny za rok 2017 
- s informaci o navýšení počtu pracovníků APK 
- s informací starostky o dotaci Moravskoslezského kraje na spolufinancování opravy 

místní komunikace na nám. Sv. Michala 
 – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 549/26/2018 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
517/24/2018-2 - 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 
Zodp.: předseda finančního výboru     splněno 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 550/26/2018 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
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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 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 551/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
P. Pechal: K tomuto bych měl připomínku. Byl jsem se podívat, je to tak půl roku, kdy proběhla 
směna s panem D***. Pan D*** tam buduje na hraně pozemku plot. Veřejné osvětlení je 
přístupné. Pozemek pro město není strategický. Došlo by k neestetickému zakončení, jak by 
to vypadalo. Výhled na ulici Krejčího, hrana by nebyla kolmá k cestě. Při pohybu dětí by se 
při vjezdu dala značka 20km/h a pozor děti. Nevím, jestli jsem vás přesvědčil, takto to vypadá, 
že to asi neschválíme. Dávám tedy protinávrh stáhnout z jednání, zda opravdu neprodat, 
parkování to nenaruší. Je tam dost místa – břeh. Mgr. Bártek: Srovnáváš pozemek D***, kde 
je mez s dolním placem. Musíš si uvědomit, že přibývá dojíždějících učitelů. Takže by nám 
výrazně ubylo místo na parkování. Proto jsme se takto dohodli. P. Pechal: Parkovací místa? 
Mgr. Bártek: Ano, od cesty je mez k panu D***, ale toto je rovná plocha. Ing. Kudelová: Když 
jsme dělali směnu s D*** tak jsme o tom diskutovali v komisi. Nebylo dobré prodávat ani břeh. 
Připojuji se tady k panu řediteli. Je málo míst na parkování. Ráno vozí hlavně na osm hodin 
hodně rodičů děti do školy, obzvlášť v zimě a do budoucna nemusíme jednat o odkupu, aby 
auta nemuseli couvat. Škoda že jsme tenkrát neměli jiné řešení, ale kvůli budoucnu bych 
v tomto případě neprodávala. Určitě se bude muset najít řešení a každý pozemek navíc by 
byla i investice navíc. Doporučuji za mě záměr zamítnout. Protinávrh: Stáhnout tento bod 
z programu jednání Pro: 2 Soudková, Pechal, proti: 15 Mlynář, Darmovzal, Obrusník, Doležel, 
Michlaus, Trzaskalík, Trzaskalíková, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Chalupa, Kočička, 
Kudelová, Janků, Bártek. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 485/1 o výměře cca 210 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 
 
hlasování Pro 15, Proti 1 Pechal, Zdržel se 1 Soudková usn. 552/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Vyhlášení záměru na darování nemovitosti - pozemku 1478, na kterém stojí 

vodohospodářská stavba 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr darovat nemovitost: 
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pozemek parc. č. 1478 o výměře 69 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: zbořeniště, na kterém se nachází vodohospodářská stavba. To vše zapsáno na LV 
554 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 553/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Prodej nemovitosti - pozemku 469 
   -    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. 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 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
 
kupující:      R*** M*** 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 554/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Prodej nemovitostí - částí pozemků 834/1 a 834/2 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitostí - částí pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku do 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
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 + ostatní náklady spojené 
s prodejem 
 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
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kupující:     SJM P*** M*** a Š*** M*** 
 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 555/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Prodej nemovitosti - části pozemku 897/2 
   -    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. 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 + ostatní náklady 
spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
 
kupující:      GasNet s.r.o. 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 556/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Prodej nemovitosti - pozemku 1147/1 
   -    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: 
 
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 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
 
kupující:   vítěz obálkové metody, který nabídne nejvyšší cenu 
 
 
za minimální vyvolávací cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 61/5051/2018 ve výši 
231550 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 557/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
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11. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
   -    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. 1262/1 o výměře cca 1100 m2, který je 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 znaleckého 
posudku č. 60/5050/2018 ve výši 120 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
 
kupující:     D*** S*** 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 558/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Prodej nemovitosti - části pozemku 1318 
   -    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. 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 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
 
stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
 
kupující:      SJM P*** P*** a I*** P*** 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 559/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Prodej nemovitostí - bytových jednotek na ulici Ve Svahu 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji následujících nemovitostí: 
 
1/1. 
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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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
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   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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, 
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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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
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 budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
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. 
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pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 560/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  

 
 
14. Zřízení věcného břemene - služebnosti sjezdu 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. rozhodlo 
o zřízení věcného břemene - služebnosti sjezdu, který byl postaven na části pozemku parc. 
č. 1716/1 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
 
oprávněná strana:  Město Vrbno pod Pradědem 
 
povinná strana:  Moravskoslezský kraj 
 
jednorázová úplata:  1.000 Kč bez DPH 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 561/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  

 
 
15. Uzavření Budoucí darovací smlouvy č. 134/2018-MP 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. rozhodlo 
o uzavření Budoucí darovací smlouvy č. BR/204/i/2018/TSÚ/HH (číslo města: 134/2018-MP) 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 562/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  

 
 
16. Kapitalizace pohledávky TEPLO VRBNO s.r.o. 
P. Scholz: Musí být v usnesení napsané základní kapitál ne základní jmění.  
Ing. Müllerová: Je to tam napsané. Pí Kubíčková: Ještě jednou tedy přečteme usnesení.  
Mgr. Fotopulos: Omlouvám se za přeřeknutí, ještě jednou přečtu usnesení.  
Pí Machetanzová: Je stanovené nějaké datum, k jakému dni bude kapitalizace?  
Pí Kubíčková: Je to ve funkci valné hromady. Ta je teď 12.9.2018 
P. Scholz: Bude přítomna i paní notářka, aby vše proběhlo v pořádku. Pí Kubíčková: 
Usnesení nemá omezenou dobu trvání. 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 

 
2. rozhodlo 
o navýšení základního kapitálu společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. (IČ: 25848810) kapitalizací 
pohledávky ve výši 13 129 303 Kč 

 
3. ukládá 
Radě města ve funkci valné hromady navýšit základní kapitál společnosti TEPLO VRBNO 
s.r.o. (IČ: 25848810) kapitalizací pohledávky ve výši 13 129 303 Kč na základě ustanovení 
článku 7.3. platné zakladatelské listiny a § 190 odst. 2 písmeno b) zákona o obchodních 
korporacích. 

 
hlasování Pro 16, Proti 0, Zdržel se 1 Kudelová usn. 563/26/2018 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  

 
 
17. Česko-polský projekt "Bruslíme společně" 
Pí Soudková: Finanční výbor zatím neprojednal, doporučuje. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci s názvem "Bruslíme společně" v rámci Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd, programu INTERREG VA Česká republika - Polsko 

 
2. souhlasí 
se zajištěním předfinancování projektu "Bruslíme společně" ve výši 100% celkových nákladů, 
max. však do výše 700 000 Kč 

 
hlasování Pro 17, Proti, Zdržel se usn. 564/26/2018 
Předložil: Monika Návojová  

 
 
18. Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní Ves 
P. Súkup: Můj názor už je znám. Pořád chybí povědomí občanů, kde to bude, kudy přesně 
to povede. Žádal bych, aby na stránkách města tento materiál byl. Jak to bude, jak daleko do 
toho vstoupí Karlovice? Aby to neskončilo pod skálou, kde není zpevněná část, děkuji. Pí 
Kubíčková: Projekt cyklostezky se zpracovává. Studie byla vyvěšena na internetu, ale je 
pravda, že zatím žádná velká osvěta nebyla. Podrobnosti se teď řeší v rámci projektu. Je to 
celé složitější. Jedná se samozřejmě i s dalšími dočiněnými organizacemi. Můžeme klidně v 
této době studii znova zveřejnit na webové stránky, aby to občané měli k dispozici. Co se 
týče Karlovic, v této chvíli před volbami se s nimi jednat nebude. Podle prvních informací 
neměli velký záměr na svých pozemcích něco měnit. Jakmile se bude pokračovat dál v rámci 
projektu tak to jednání vyvoláme, ale to už bude s novým vedením, takže uvidíme podle 
voleb. Nedostali bychom od nich teď žádné závazné stanovisko. Ještě jsem chtěla 
k dotačnímu titulu usnesení o dotaci ze státního fondu, ale protože dnes je taková doba, kdy 
se dotace mění, tak já bych dala protinávrh na návrh dosavadního usnesení a to tak, 
abychom schválili, v prvním odstavci souhlasí s cyklostezkou Vrbno-Karlovice v návaznosti 
vhodného dotačního titulu a nevázala bych se jen na ten jeden, to je můj protinávrh. Zbytek 
stejný. Pí Soudková: FV doporučuje. Jen bych chtěla říct, ve zpravodaji už je o tom napsáno. 
Pí Kubíčková: Paní Kiedroňová vycházela z toho, co je v radě. Pí Soudková: Nemám s tím 
problém jen tak pro úsměv. Pí Kubíčková: vycházelo se z jednání z rady, bylo předjednáno 
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dlouhou dobu. Ing. Müllerová: V návrhu územního plánu už je zakresleno taky. Pí Kubíčková: 
Kdyby někdo něco měl, bude projednávání v druhé polovině září, může dojít. P. Les: Co se 
to tam začalo dělat podél řeky do půlky cesty s drtí od bývalého Moravolenu? Tudy by to 
mohlo vést, cyklostezka tady už přece je a je to do půlky hotové. Kolem se dá jezdit, je to 
zpevněné, uválcované, drtí vysypané. Pí. Kubíčková: Ne kolem Moravolenu, p. Les: ne kolem 
Moravolenu, ale do Karlovic. Ing. Müllerová: Vím, co myslíte, tam je stará stezka v současné 
době, Pí Kubíčková: To je spíše trasa pro horská kola. Tuto trasu jsme nezvolili, protože je 
velmi komplikovaná, nejde to tam realizovat. Tato varianta, kterou navrhujeme je levnější.  
P. Súkup: Je třeba myslet na to, aby se to do jasnilo. V Karlovicích je nyní přejezd přes 
soukromé pozemky. Musí odsouhlasit povodí Odry. Pokud se tam bude dělat cesta, pokud 
to tedy umožní, tak už pak nenese odpovědnost v případě povodní. Nevím, kdo jednal se 
soukromými osobami, ale je potřeba, aby se tam udělal nějaký průsmyk, jinak to tam skončí 
pod skalou a složitě se to bude dostávat do Karlovic. Myslel jsem, že tento průsmyk je již 
projednán. Pí. Kubíčková: Navazuje se na napojení Karlovice na stávající část, která byla 
plánovaná za přejezdem, jak je zábradlí. Tak bude navazovat i ta nová. Zatím už to je jejich 
část a to, že tam jsou soukromé pozemky víme, ale je to i na rozhodnutí Karlovic. Pane S*** 
cesta vede odněkud někam. Momentálně je daleko lépe sjízdná Karlovická část než ta naše. 
Nejsou všechny cyklostezky z asfaltu, určitě ne. Nicméně budeme se k tomu ještě vyjadřovat, 
vše se zpracovává, to je teď potřebná záležitost.  
Návrh změny usnesení: V rámci vhodného dotačního titulu: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. souhlasí 
s podáním projektové žádosti "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní Ves" v 
rámci dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019 

 
2. souhlasí 
s předfinancováním stavební části akce "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní 
Ves" ve výši 100% uznatelných nákladů 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 565/26/2018 
Předložil: Monika Návojová  

 
 
19. Prodloužení cyklostezky Mnichov 
Pí Kubíčková: Jedná se o chodník v Mnichově v návaznosti na cyklostezku a její propojení. 
Rozhodně bychom chtěli dále cyklostezky propojovat, jen vše chce svůj čas. Byly bychom 
rádi, kdyby se začala zpracovávat projektová dokumentace. Slušná částka z dotace. Takže 
proto tento návrh. Pí Soudková: FV doporučuje 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. bylo seznámeno 
se záměrem prodloužení cyklostezky Mnichov kolem statkářských domů k rozcestí Drakov-
Zlatohorská. 

 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Moravskoslezského kraje Podpora rozvoje 
cykloturistiky v MSK pro rok 2018 na zpracování PD prodloužení cyklostezky Mnichov - 
rozcestí Drakov-Zlatohorská. 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 566/26/2018 
Předložil: Monika Návojová  
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20. Víceúčelové hřiště v Železné 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MŠMT 

 
2. souhlasí 
se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce 

 
3. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci i v případě jiného vhodného dotačního titulu 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 567/26/2018 
Předložil: Monika Návojová  

 
 
21. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. schvaluje 
odpis pohledávky za nájemné a služby v bytě Ve Svahu 427 ve výši 128.061,98 Kč po 
zemřelém L*** H*, na základě usnesení Okresního soudu 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 568/26/2018 
Předložil: Michaela Adámková  

 
 
22. Výsledky hospodaření města 1-7/2018 
Ing. Kudelová: V rekapitulaci je upravený rozpočet. Výsledek je upravený rozpočet schválně 
nebo máme přečerpáno o 23 mil. korun. Bc. Vosáhlová: Tyto peníze, které vidíte, jsou 
zároveň i peníze, které protékají našimi účty. Toky peněz z KB, ze spořitelny do ČNB. Takže 
je to matoucí. Pro Vás jsou důležité výsledky v druhé tabulce – výsledky hospodaření za 
leden až červenec. Tam jsou peněžní toky z příjmů a výdajů bez konsolidací a to jsou ty 
průtoky mezí jednotlivými účty. Přes tyto účty z ČNB navzájem přes 70 mil, tak je to matoucí. 
Druhá tabulka pro vás důležitější. Ing. Kudelová: Více se mi tedy líbí ta první tabulka.  
Bc. Vosáhlová: Klidně za mnou dojděte, můžu vám to dovysvětlit, nebráním se tomu. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. bylo seznámeno 
s hospodařením města za 1-7/2018 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 569/26/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  

 
 
23. Rozpočtové opatření 5/2018 
Pí. Soudková: FV se nestihl vyjádřit, dává souhlas 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
rozpočtovým opatřením 5/2018 schváleným RM dne 11.7.2018, č.usn. 1943/74/2018 

 
hlasování Pro 17, Proti, Zdržel se usn. 570/26/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  

 
 
24. Rozpočtové opatření 6/2018 
   -    bez připomínek –  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 6/2018 dle návrhu 

 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 571/26/2018 
Předložil: Bc. Marcela Vosáhlová  

 
 
25. Návrh na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení systému MESOH 
Pí Soudková: Myslím si, že nám byl zadán úkol, který jsme nebyli schopni splnit, tak jak je 
v návrhu psáno. Upozornila bych, jsme odpovědní zastupitelstvu nikoliv radě. Náš návrh je 
veden tak, jak si myslíme, že by se mělo postupovat. Nemůžete po nás chtít odborné 
záležitosti, když FV je poradní a do vnitřních věcí až tak nevidíme. Doporučila bych, pokud 
pan Macháč tento úkol dostane, aby se řídil těmito doporučeními a věnoval se tomu.  
Pí Machetanzová: Paní Soudková řekla vše, na co se chci zeptat já. Je to tak náročný úkol 
až mne překvapilo, že to dostal FV za úkol. Když jsou k tomu kvalifikování pracovníci na 
úřadě. Podle mě toto nebyl úkol pro FV. Druhá věc je, že já jsem neviděla, co FV z toho přijal 
za usnesení, týká se to mne jako občana. Občané by o tomto záměru měli něco vědět. Něco 
se naznačilo, co by to mělo obsahovat, ať já vím jako občan jak město bude zhodnocovat lidi 
na sídlišti, atd. Pí Kubíčková: Přesně o tom to je, já nemohu informovat občana o něčem, kde 
nemáme rozhodnuto, ani řádný návrh. Nebudu zbytečně mezi občany vyvolávat paniku, věci 
si pak vysvětlují po svém. Nejprve je potřeba diskutovat první s firmou MESOH, ta dala 
několik variant. FV dal názory, že je to zbytečně drahé nebo by se to nemělo dělat vůbec. 
Teď je to vlastně taková fáze rozhodování, jestli do toho půjdeme, za jakých okolností a jak. 
Návrh zejména z FV, obce dělají v rámci motivace. Pakliže se začne třídit, má to pro ně 
výhody. V RD to není takový problém, u paneláku už se také ví jak na to, takže jsme už dostali 
propracovanou verzi, jak by se to mohlo dělat, ale pořád jsme zvažovali další možnosti. Další 
možnost Bruntál dělá monitorování sám, ale moc to nefunguje. Nemají srovnání, kdo třídí 
směsný odpad atd., zda třídil opravdu nebo se i sváží odjinud. Snažíme se stavět na tom co 
už je odzkoušené a co funguje. Navrhli jsme řešení, takže jsme chtěli znát stanovisko FV, 
členové mohou kdykoliv dojít konzultovat, ale nikdo se na nás neobrátil. Nikdo nechtěl nic 
vědět, takže se musím trochu ohradit proti tomuto. Úkol FV zadalo zastupitelstvo, nikoliv já 
ani někdo jiný. Bylo to rozhodnutí zastupitelstva.  Nebyla k tomu připomínka ani ze strany 
předsedkyně, Pí Soudková: Bylo to v březnu a já zde nebyla. Pí Kubíčková: Bylo to 
odsouhlaseno a platí pro všechny. Konstatování toho, co máme v rámci analýzy. Bonifikace 
na slevu na odpady. Účast občana v tomto systému by měla být dobrovolná, důležitá 
spolupráce s TS. TS o tom ví, možná ne paní Machetanzová, ale pan ředitel ano, protože se 
zúčastní schůzek. Vyhodnocování ve vlastní režii. FV by si mohl zjistit, jak to funguje 
v Bruntále a jak je to produktivní. Je třeba řešit situaci ihned, FV navrhuje pilotní projekt 
panelového domu, že po čase bude vyhodnocena efektivita navrhované systému po cca půl 
roku, rok. Za šesté informovanost občanů. První se musíme dohodnout, potom bude v první 
fázi osvěta nejméně tří měsíce, letáky, vše bude vysvětleno, Pí Machetanzová: Myslím si, že 
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nemůže FV suplovat práci úředníků, pokud byla schůzka, měl být předložen záměr, to je ale 
věc vaše, malá poznámka – začněme si kontrolovat podnikatelé, jak platí. Předkládali jsme 
seznam několikrát, kdo platí, jsou podnikatelé, kteří hází odpad do občanských, veliké minus. 
První řadě má věci dělat úřad a potom má být FV kontrolou. Pí Kubíčková: Ano takto se to 
řešilo, to se stalo paní Machetanzová. Celý projekt jsme dávali do éteru, všichni zastupitelé 
to viděli. Pokud někdo má ještě jinou představu, může přispět s jiným nápadem.  Když 
s něčím nesouhlasím, musím mít návrh řešení. Co se týká podnikatelů, tak jsme kontrolovaly 
smlouvy. Bc. Macháč: Dobrý den, my jsme spolupracovali na seznamu, v průběhu roku se to 
bude ještě do kontrolovávat. Dlouhodobě je náš odbor přetížen. Kolegyně, která tím byla 
pověřena, opustila pracoviště, předáno panu Milanu Halo, takže se tomu budeme věnovat 
dál. Je to běh na dlouhou trať, pracovník s tím stráví celou pracovní dobu, a to si nemůžu 
dovolit. Pí. Kubíčková: Je velmi těžké dokázat, kdo tam ty odpady dal, fotím si to a vím, že 
někdo vyváží. Víme, že to jsou odpady živnostníků, ale nevíme přesně koho. Nikdo u toho 
nebyl chycen. Řešit se to musí, to je jednoznačné. Občané se to bojí oznámit. Bc. Doležel: 
Já si s vámi nebudu souhlasit, myslím si, že je to velice jednoduchý úkol. Každý subjekt se 
navštíví, zkontroluje se smlouva, že má zpracované odpadové hospodářství. Každý má tuto 
povinnost. Doloží úplně lehce, zda platí či neplatí za odpad. Albert má také smlouvu, pošta 
má smlouvu.  
Pí Kubíčková: Teď se na tom pracuje, začali jsme před půl rokem kontrolovat a budeme se 
tím zabývat dál, ale nejde všechno hned najednou. Samotná zodpovědnost firem. Bc. 
Macháč: Na stránkách bylo i upozornění. Několik poctivých podnikatelů přišlo a doložili 
smlouvy a doklady. Pí. Janku. Jestli si dobře pamatuju, na tom na pracovním jednání, kde 
byl i zastupitel firmy pan Darmovzal, takže jsme mluvili o tom, že se tím zase budeme nadále 
zabývat a spíše budeme dělat osvětu a přenecháme vyřešení následujícímu zastupitelstvu. 
Pí. Kubíčková: Ono to tak v tuto chvíli stejně bude. Mysleli jsme si, že budeme mít rozhodnuto 
v nějaké variantě a že budeme moci rozhodnout a teď na podzim dělat osvětu. Finanční výbor 
měl dát návrh ne rozhodnout, mohli jsme to konzultovat. Já bych dala slovo panu Pechalovi. 
Nemáme v tuto chvíli variantu. P. Pechal: FV zpráva není špatně zpracovaná, já jako 
zastupitel jsem si z toho vybral spoustu věcí. Spíše chybí diskuze. Ti co se nezapojí, museli 
by platit 1000,- Kč za osobu, ti co se zapojí, budou platit 490,- Kč, takový mám pocit. Pí 
Kubíčková: Ano to je tvoje domněnka.  
Pí Marková: Mě už toto trápí dlouho, několikrát jsem na to upozorňovala. Děje se mi to tady 
u baráku. Vidím i ze zahrádky, jak tam jezdí auta buď z jedné, nebo z druhé strany, vyloží 
odpad do kontejneru a jede pryč. Toto už pozoruji delší dobu, co jsem na zahrádkách. Chci 
navrhnout, zda by bylo možné tam dát kameru, tím bychom mohli argumentovat. U baráku si 
to hlídám. Pí Kubíčková: Rozumím, ale kamery nejde používat až tak přímo účelově. Kvůli 
GDPR špatná záležitost. V rámci nového systému, aby to byl důkazní materiál. Pí. Marková: 
Děje se to hlavně v noci. Pí. Kubíčková: Ano, vím, budeme se tím zabývat, kontejnery jsou 
překypující. V pondělí se odveze, v úterý navezou pytle. Je mi to líto, pač TS svážejí, jak mají. 
Stojí za to, abychom se tím zabývali. Toto máme poslední zastupitelstvo v tomto složení. 
Nicméně věřím, že se v tom bude pokračovat dál a najde se správné řešení a obecně i pro 
odpady v kontejnerech. V tuto chvíli bych dala hlasovat, že zastupitelstvo bylo seznámeno 
s návrhem, že FV na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení systému MESOH a 
ukládá přepracování důvodové zprávy, bych teda dala hlasovat o tom, že tento návrh 
usnesení by byl z tohoto bodu vyjmut. 
Ing. Kudelová: Já si myslím a doporučila bych, aby se z toho vyňalo, byť to je v té důvodové 
zprávě, ale myslím si, i to tady z diskuze vyplynulo, že rada města se domnívá, že úkol nebyl 
splněn. Je to velmi tvrdé odsouzení a jistě jsme tady asi všichni pochopili. Jednak je otázka 
co si rada představovala pod tímto úkolem. Myslím si, že k tomu MESOHU se rozhodně musí 
přidat do nějaké pracovní skupiny TS, protože veškeré technické zajištění musí být 
kvantifikované a ohodnocené ze strany technických služeb, a to nemůže udělat žádná 
komise. Nechtěla jsem mluvit tak dlouho, jen bych byla ráda, aby tato část tam nebyla. Pí 
Kubíčková: Já k tomu můžu zase říct, že to je názor RM, jakkoliv s tím zastupitelstvo nemusí 
souhlasit. Nemáme, žádné právo to jakkoliv rušit. Neváže se k tomu žádné usnesení ani 
uložení žádných trestů a sankcí, je to prostě názor rady nic víc, nic míň. Nevidím v tom nic 
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složitého. Lidi mají právo na názor a mají takový názor, že úkol nebyl doveden a dotažen do 
správného konce. Ing. Kudelová: Můžu tedy doplnit a dát protinávrh na doplnění usnesení a 
to takový, že zastupitelstvo po seznámení s materiály konstatuje, že finanční výbor v rámci 
svých možností předložil dobrou zprávu. Pí. Kubíčková: Dobrá, paní zastupitelka formulovala 
svůj návrh na usnesení a já jsem teda dala nejdřív návrh na to, abychom nejdříve vyjmuli a 
neschvalovali, ukládá přepracovat zprávu. Proto dám teď hlasovat o tom mém návrhu, 
abychom vyjmuli ten návrh usnesení - ukládá přepracovat zprávu do 6.12.2018. To se již 
bude řešit s novými zastupiteli. Poté budeme hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky 
Kudelové a pak budeme hlasovat o původním návrhu, takže teď hlasujeme o mém návrhu 
vypustit usnesení, ukládá, kdo je Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 1 Doležel. Toto usnesení je tedy 
vyjmuto a nyní dávám hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky Kudelové, chceme ještě 
jednou z opakovat? Ing. Kudelová: Ne, já už bych jej zopakovala asi jinak. 
Pí Kubíčková: Dala bych hlasovat o protinávrhu.  Pro: 4 Pechal, Kočička, Kudelová, Janků, 
proti 8: Mlynář, Obrusník, Trzaskalíková, Trzaskalík, Michalus, Pleva, Müllerová, Kubíčková, 
zdržel se: 5 Darmovzal, Doležel, Bártek, Soudková, Chalupa. Nyní nechám hlasovat o 
původním návrhu: Bylo seznámeno s návrhem FV na finanční motivaci pro občany v rámci 
zavedení systému MESOH, nic proti ničemu. Pro: 17, proti 0, zdržel se 0 
Hlasování 
 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. bylo seznámeno pro:  
s návrhem finančního výboru na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení systému 
MESOH 

 
  
 
hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0  usn. 572/26/2018 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  

 

  
  

 
 
26. Různé, diskuse 
Pí. Machetanzová: Na stránkách je zveřejněno zařazení komunikací z 22.8. není zveřejněno. 
Chtěla jsem se jen zeptat, jak to mám chápat? Pí Kubíčková: Pasport komunikaci. Bc. 
Macháč: Povinnosti evidovat komunikace vychází ze zákona 13/97, město nemělo 
rozhodnutí, kde by se ty komunikace zařadili do tohoto pasportu. Zhruba rok jsme se tím 
zabývali, včetně statických výpočtů, v tomto rozhodnutí nejsou ještě všechny komunikace, 
problém s vlastnickými vztahy a později bude řešit majetkoprávní odbor. Postupně se bude 
evidovat, jak budou přibývat nebo ubývat komunikace. Bc. Doležel: Chtěl bych poděkovat za 
spolupráci. Já už nebudu sedět v žádném seskupení. O prázdninách jsme měli poslední 
jednání KV, kde jsme zabývali některými věcmi. Chtěl bych apelovat na ty, kteří budete 
v příštím zastupitelstvu, hlavně v radě, směrem k jednateli TS a jeho smlouvě o odměňování. 
Smlouva je podle mne špatně sestavená, jako zastupitelé vodovody a kanalizace jsme dávali, 
že bude vše zabezpečené, že se bude dobře starat atd. Ne, že by se špatné starali, v žádném 
případě ne. Ale je skutečnosti, že nebyl naplněn zákon a na to jsem upozorňoval i v DR a teď 
se to ukázalo v plné nahotě, že na základě této společenské smlouvy dochází k určitým 
nesrovnatelnostem. Jednatel si vyplácí sám odměny, i když nebyl naplněn zákon a nebyly už 
podruhé vloženy žádné finanční prostředky. V Opavě zjistíte, proč to tam je a proč to musí 
být atd. Pokud to bude pokračovat dál, tak pan jednatel pokud vím, právě chtěl, aby se 
zvyšovali ceny vodného a stočného, přestože byl zisk, tak se žádné peníze neodvedli.  
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Pí Kubíčková. Fond odměn pro jednatelé být nemusí. Bc. Doležel: Ne fond oprav. Pí 
Kubíčková: Chci se ujistit, KV kontroloval TS? Bc. Doležel: Ne, nekontroloval. Pí Kubíčková: 
Takže tomu nerozumím. Bc. Doležel: KV jednal na základě podnětu zastupitelky. Vztahovalo 
se to k jednání rady jako valné hromady TS. Prostě jsme se tím zaobírali. Pí Soudková: 
Veřejné zakázky, je vypsána veřejná zakázka 23 mil. na liďák. Mám s tím problém.  
Neexistuje usnesení rady, v rozpočtu částky na příští rok jsme neschvalovali, vyhradili jsme 
5 mil. Utraťme za stávající zakázku, ale nedávejme dluh 18 mil těm, co přijdou po nás. 
Zakázka měla být ukončena do 31.8. Stále se kupí dotazy, projektové dokumentace je špatně 
udělaná, může být velký problém, neexistuje k tomu usnesení. Pokud ano sdělte mi jeho 
číslo, podívám se na to. Pí Kubíčková: Zrekapitulujeme tedy, kdy se co probíralo na 
zastupitelstvu. Já si pamatuji pro letošní 5 mil další rok 10 a do roku 2020 zbytek. Neříká se 
zde pravda. Je tu ještě někdo takový, kdo neví? P. Michalus: K oběma připomínkám. Mě 
překvapuje, že na posledním zastupitelstvu jsou udávány takové návrhy. Jediným orgánem, 
který má právo kontrolovat TS je dozorčí rada Mirku, protože to nemůže nahradit nikdo. Co, 
se týká kulturního domu jsme nakonec jako zastupitele schválili všechny prognózy a pamatuji 
si, že to tady paní Steinerová dávala. Pí Kubíčková: My jsme schvalovali žádost na dotaci 
zateplení kulturního domu a ta se má udělat v letošním roce. Jak mám stáhnout VŘ, která mi 
zrealizuje zateplení. Pí Soudková: Proč to nebylo tak, že první etapa zvlášť a následně 
druhá? Pí Kubíčková: Jaká etapa, práce na sebe navazují. Nebudu se k tomu teď vyjadřovat, 
bude to na nových zastupitelích. Ing Müllerová: Jsem udivena dlouho se konzultovalo, 
nakonec se dospělo k tomuto řešení, že to bude nejlepší. Budeme rádi, když se nám nějaká 
firma vůbec přihlásí. Pí Marková: Jak to pokračuje s domovem? Pí Kubíčková: Stojí to na 
fondu rozvoje bydlení. Požádala jsem pana poslance Ratibořského, aby to zašel 
překontrolovat. Jednatel firmy řekl, že záměr trvá, nic se nemění, ale posune se zahájení 
stavby. Budou stavět další domov v Břidličné a chtějí to tedy vše rozjet. Záměr není ohrožen. 
Každý den čekám, že mi dají z fondu vědět. Jednatel je s námi v kontaktu, Pí Marková: Bylo 
to už vyfocené právě. Pí. Kubíčková: Je to nachystané na kácení stromů, ale fond to zastavil. 
Pokud se s fondem nedohodnou, vezmou si normální úvěr. Pí Marková: Do konce příštího 
roku hotový? Pí Kubíčková. Do roku 2020. Pí Marková: letos budou tedy nanejvýš kácet? Pí 
Kubíčková. Ano 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

 
1. ukládá 
  
zaslat čísla usnesení, ve kterých bylo rozhodnuto o etapizaci oprav kulturního domu 
T: 16. 12. 2018 
O: Ing. Iveta Pešatová 

 

  
 

hlasování Pro 17, Proti 0, Zdržel se 0 usn. 573/26/2018 
   

 
 
 
 
 
 
Květa Kubíčková – poděkovala všem za účast a v 17:55 ukončila zasedání Zastupitelstva 
města Vrbno pod Pradědem. 
Součástí zápisu je usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři 
starostky. 
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Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

Květa Kubíčková 
starostka 

 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Helena Kudelová                         Bc. Miroslav Doležel  
                             členka ZM                                              člen ZM 
                                  v.r.                                                         v.r. 
 
 
Zápis byl vyhotoven 05.09.2018, ověřen a podepsán 17.09.2018 
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