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Zápis 
4. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod 

Pradědem 
konaného dne 29.4.2019 

 
Zahájení: 
Starosta přivítal členy zastupitelstva města a v 16:00 hod. zahájil zasedání. 
 
Přítomni: ZM –  Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. 

Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert 
Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 

 
Omluveni: Ing. Petr Gross, Ludmila Knápková 
Návrhová komise: Josef Dudík, Martin Pleva 
Ověřovatelé zápisu: Jana Soudková, Hana Janků 
Sčítání hlasu: Mgr. Dana Tománková 
Zapisovatelka: Bc. Nikola Chalupová 
Program zasedání ZM: 

Poř.č. Bod programu Předkládá 

1. 
Zahájení a schválení programu - procedurální 
záležitosti 

Petr Kopínec 

2. 
Projekt regenerace území brownfieldu "Revitalizace 
kulturního domu" 

Ing. Pavla Müllerová 

3. Dotazy - diskuse Petr Kopínec 

4. Závěr jednání Petr Kopínec 

 
 
Zeptal se, kdo má návrh na doplnění programu. 
 
 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
USNESENÍ 0086/ZM/04/2019  
 

 

 
Předkládá: Petr Kopínec 
 
Diskuse: 
      
 
Petr Kopínec navrhuje usnesení:  
 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

1 .  Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  V r b n o  p o d  P r a d ě d e m  s c h v a l u j e  

zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 20. 3. 2019 

2 .  Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  V r b n o  p o d  P r a d ě d e m  s c h v a l u j e  
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program jednání zastupitelstva 

 
Hlasování: pro – 19 proti –  0 zdržel se – 0 
 

2. Projekt regenerace území brownfieldu "Revitalizace kulturního domu" 
USNESENÍ 0087/ZM/04/2019  
 

 

 
Předkládá: Ing. Pavla Müllerová 
 
Diskuse: 
• P. Sukup: Vzhledem k tomu, že jsem se minule soustředil na zimní údržbu a nevyjádřil jsem se 
k bodu, kdy jste schválili záměr realizace víceúčelové haly. Z toho důvodu a selským rozumem mi 
přišlo, že jdou spojit dvě věci dohromady. Realizace kulturního domu s tím, jak to mělo být. To 
znamená vývařovna pro nově vzniklý domov důchodců apod. Ten se teda asi realizovat nebude. Nyní 
se mluví o mini kině, vinárně. Údajně se tam kulturní akce ani tak dobře nevlezou. Předpoklad, že 
dotace na opravu kulturního domu bude v řádu 85 % nákladů. To je podle mě hodně optimistická vize. 
Jestli by nebylo lepší jít do výstavby víceúčelové haly na tom samém místě zároveň s halou a 
kulturním domem zároveň. Existuje spousta projektů unifikovaných i na takovéto záležitosti. 
Znamenalo by to lepší soustředění finančních prostředků a naplnění cíle. Janků: Já ze svého pohledu 
s takovou variantou nesouhlasím. Myslím si, že kultura a kulturní prostředí vychovává lidi. Umím si to 
představit, taková zařízení už jsem viděla hlavně v zahraničí, když jsme vystupovali se sborem na 
různých festivalech. Většinou se to tam uskutečňovalo v době, kdy probíhala rekonstrukce kulturního 
zařízení. Podle mě má kulturní zařízení vypadat úplně jinak než sportovní zařízení. Tyto dvě věci bych 
nesměřovala dohromady. A litovali toho, že se nemůžeme pohybovat v pěkném kulturním prostředí, 
které sebou něco nese, ale v náhradním prostředí, které neslouží tomuto účelu. Osobně si myslím, že 
tyto dvě věci slučovat dohromady není to pravé. Byla by škoda ten objekt úplně zdevastovat, i když je 
to finančně náročné. P. Kopínec: Jen upřesním, byli jsme upozorněni, že je tam špatně uvedená cena. 
Není tam cena bez DPH, ale s DPH v původní zprávě. Bylo to připravované trochu narychlo, tak to 
budeme spravovat. Soudková: Než připomínku mám spíše dotazy. Upravíme, máme rozpočet na 45 
mil, co budeme dělat, když to nevyjde? Máme nějakou záložní variantu? P. Kopínec: Já ti řeknu můj 
názor, jestli mohu na toto reagovat. 45 mil. Kč, byli jsme informováni o té ceně, když jsem to poprvé 
viděl, říkali že to je nadsazená cena v rámci dotačního programu. Neměla by být zdaleka tak velká. 
Není možné udělat podrobný výměr ze kterého vypadnou ceny. Částka by měla být podstatně nižší 
možná o nějakých 5 až 6 mil. Kč, ale to vyplyne až z dané projektové dokumentace. Odpověď na 
druhou část otázky, jestli dotace nevyjde. Já už jsem nějakou svou vizi řekl a prezentoval veřejně. Je 
to na zastupitelích o čem rozhodneme a na čem se domluvíme. Jestli si nesáhneme na dotaci v téhle 
výši, tak za mne dát 40 mil. do staré budovy je neprůchodné. Z dotace by se to shodilo a za mne 
varianta postavit nový nízkoenergetický kulturní dům v rámci možností tak, jak bychom potřebovali. 
V tomto objemu prací spravovat starou budovu, slyšel jsem i takové názory, že to je architektonický 
skvost, ten já tam teda nevidím. Vidím starou část budovy a novou. Budova je zlomená, není ani 
v přímce. Jestli si nesáhneme na dotační titul, tak za mě rozhodně stavět nový dům, to je můj názor. 
P. Pechal: Navázal bych, v tomto případě nebudu souhlasit s paní Janků. Musím souhlasit s panem 
Súkupem. Pokud bychom si nesáhli na dotace, uvažovali bych opravdu to spojit do jednoho. Ani sport 
by asi nebyl v takovémto prostředí to nejlepší, ale spojit se to dá. Nejen v Německu a jinde tyto 
kulturní domy jsou a fungují. Uvědomme si, že jsme malé město a zase taková kultura jako v Brně 
nebo Olomouci tady nebude. Janků: Ale kulturní prostředí být může.  P. Kopínec: Jestli nevyjde 
dotace, tak bych pak hledal náhradní řešení i tímto směrem, kdy jsme se tady na pracovním jednání 
bavili a dalo by se to i sloučit. Chtělo by to vidět nějaké zařízení, které takto funguje a jak by se to dalo 
dalece skloubit s tím provozem, který tam byl zamýšlen. Jestli se opraví kulturní dům, chceme tam 
stěhovat Střechu, mají tam být klubovny, má to být napasované na provoz zdejších spolků. Hledala by 
se varianta, která by se dala skloubit se sportovní halou, úplně bych se tomu nebránil. Mám z toho 
trochu obavu, protože dát 40 mil. do staré budovy, není úplně ani to místo šťastné. Pokud si sáhneme 
na dotaci tak ano, spravme to, ale pokud to nevyjde, hledejme jiné východisko. Janků: Samozřejmě si 
umím představit i jiné varianty, ale myslela jsem si, že jsme tady teď od toho, že do toho chceme jít. 
Na minulém zastupitelstvu bylo řečeno, že až pokud dotace nevyjde, tak budeme hledat jiné řešení. 
Kubíčková: Souhlasím s H. Janků, není to předmětem jednání. Nezapomeňme na to, že v souladu 
s tím vším byla schválená nějaká optimalizace celkově kulturních zařízení. A já se potom budu ptát 
jakou budeme mít knihovnu. A jestli pak budeme stavět další knihovnu za 20 mil a za druhé si myslím, 
že tento kulturní dům je pro naše město tak akorát. Nemyslím si, že bychom museli jít v plesových 
šatech do nějaké sportovní haly. Kulturu bychom si tady měli udržet, je to jen na nás. Chceme dělat 
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výstavy, různé kapely, vystoupení. O tom je přece ta kultura. Ale toto není předmětem jednání. Janků: 
Když jsem viděla rozpočet a náklady jsou takové jaké jsou, tak jsem viděla, jak se zastupitelům zatmí 
před očima, že zastupitelé budou proti tomu. Když by dotace vyšla, tak spolufinancování je jen 17 mil. 
P. Kopínec: Ano to tady bylo řečeno. Pokud dotace vyjde, opravme to v nejlepší míře a pokud ne 
budeme hledat náhradní řešení. To teď už ale odbíháme. Bavme se o tom, jestli chceme jít do této 
dotace nebo ne. Ing. Kudelová: Já jsem přemýšlela, jestli se dnes nezdržím hlasování. Zastupitelé, 
kteří byli v minulém období tak vědí, že jsem od začátku měla výhrady tento záměr realizovat. Nyní jen 
formální věci. Co máme v podkladech, tak tam je ještě řada chyb. Z hlediska toho, že materiál je 
dělaný proto, aby měl co největší šanci dotaci dostat. Z pohledu toho, že znám okolnosti, jsem se 
dočetla že vše, co dělá Střecha bude v kulturním domě, a to já jako insider vím, že není úplně pravda. 
Chtěla bych jedno. Do zastupitelstva, jak budeme projednávat výhled hospodaření, aby to, co tady 
píšeme, že město má zajištěné prostředky na provozování rekonstruovaného objektu, tak aby se 
projevilo v tom rozpočtovém výhledu. Byli tam již minule pouze minimální mandatorní výdaje, ale 
myslím si, že když máme plánovat trochu víc než na jedno volební období, tak by se tam tato čísla 
měla objevit. 

 
 
 
Ing. Pavla Müllerová navrhuje usnesení:  
 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 

1 .  Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  V r b n o  p o d  P r a d ě d e m  s c h v a l u j e  

obsah projektu regenerace území brownfieldu "Revitalizace kulturního domu" 

 
Hlasování: pro – 15 proti –  0 zdržel se – 4 

(pí.Soudková, Ing. 
Kudelová, Mikláš, Drtil) 

 

3. Dotazy - diskuse 
       
 

 

 
Předkládá: Petr Kopínec 
 
Diskuse: 
• P. Kopínec: Chtěl bych, abyste vzali v úvahu. Přišla výpověď z infocentra, k poslednímu září tady 
ve Vrbně končí. Paní Bednaříková i pan Tejnský budou směřovat jejich práci do Karlovy Studánky. 
Končí nejen s infocentrem, ale se stánkem jako takovým. Chci se Vás zeptat na váš názor, nechejte si 
to projít hlavou. Je to jen v rámci diskuze. Dostali jsme nabídku, že za cenu odhadní jsou nám ochotni 
prodat stánek i se zahradou. Jsou ochotni počkat i do příštího roku s platbou v rámci nového rozpočtu. 
Budu za to bojovat, nechci, aby tam vznikla alkoholtéka, nebo nějaký levný oděv. Je to v rámci 
kolonády, kde máme úmysly s centrem města a další věci. Je to informace pro vás. Jenom se zeptám 
měli byste někdo zásadní problém s odkupem? Ing. Kudelová: Já si myslím, že bez infocentra být ve 
Vrbně nemůžeme. Lokalita je vynikající. P. Kopínec: Když odkoupíme stánek, než tam vpustíme naše 
pracovníky, možná by se to dalo skloubit i s cestovním ruchem. Nemáme to ještě úplně namyšlené. 
Museli bychom tam vytvořit sociální zařízení ze zadní strany. Zjišťovalo se, kde a jak napojit na 
elektriku, vodu, odpady. Je k tomu i parcela 300 m², je k tomu i pruh mezi chodníkem a parkovacím 
stáním. Toto by bylo vše součástí. Jako město bychom o tomto měli uvažovat. Až budeme mít více 
informací, předneseme to RM. RM mi teď dala zelenou, uděláme odhad majetku, kolik by to stálo. 
Nemám vůbec představu. S informací vás seznámíme. Janků: Přišlo mi dnes shodou okolností, že 
jsou vyhlášené dotační tituly na infocentra, ale ty mají být hotové do konce května. Kubíčková: To 
musíš být v asociaci, na to nedosáhneme. P. Kopínec: Samozřejmě dá se udělat certifikované 
infocentrum. Nevím, jaké tam jsou přesně podmínky. Znalost cizí řeči atd. Asi bychom nepřemýšleli 
nad nějakou směnárnou, jako tam je dodnes.  Viděl bych tam drobný prodej upomínkových předmětů. 
Jsou to samozřejmě další dva pracovníci navíc. Od pasu 200 tisíc ročně doplácíme na infocentrum. Je 
to historická stavba a nechtěl bych, aby tam vznikl nějaký butik. Takže z tohoto pohledu se budu 
snažit o toto bojovat, abychom to odkoupili a mohli dál využít k rozvoji města.  
• Janků: Chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá s parkovištěm před dřevokombinátem? P. Kopínec: 
Parkoviště už je zavkladované, smlouvy jsou podepsané. Do 14 dní by mělo být naše v katastru. Už 
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jsme se o všem bavili, pan Skácel má dát návrh řešení ohledně parkování kamionů, až budeme mít 
něco v ruce. Budeme to projednávat s vámi se všemi, ale až to bude naše. Teď to je na katastru, 
čekáme na vklad, podáno bylo minulý týden. P. Pechal: Zakázat kamiony to je jedna věc, já bych to 
tam limitoval. Z pohledu kamioňáka, který musí někde zaparkovat, to moc výhodné není. Když jim to 
zakážeme i mimo slavnosti, tak pořád musíme přemýšlet kam s nima. Zase to je o jednání s lisovnami, 
aby se jim vymyslelo nějaké stání. Druhá věc, co bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s uzávěrkou 
silnice? P. Kopínec: Byl jsem minulý týden za panem Kalou, firma je vybraná, čekají na odvolací lhůtu. 
Vyhrála firma Strabak. Jakékoliv výjimky jsou na firmě dané, protože oni dávají záruku, takže jestli 
povolí výjimku, je to údajně jen na nich. Správa cest bude chtít záruku v plné výši. Když povolí 
autobusy, je to jen částečná doprava. Není zdaleka takové zatížení, jako jednosměrný provoz. 
Největší problém jsou svozové auta dřeva. Jsou to soupravy přeložené. Zvážili i auto co mělo 62 tun. 
Mají tam dělat nové technologie, takže autobus jim tolik nevadí, není to 50 tun. P. Pechal: A 
termínově? P. Kopínec: Jakmile předají pracoviště, měli by začít hned pracovat. Přesný termín nebyl 
řešený. Firma má konečný termín, do kdy mají být práce zhotovené. 76 dní má trvat uzávěra. Plná 
uzávěra by měla být kratší. Dozvíme se, až daná firma přebere stanoviště. Jakékoliv připomínkování 
bude na firmě. Víc nevíme. Měli jsme obavu, že se bude krýt se slavnostmi.  
• Bc. Chalupa: Ohledně domova pro seniory říkali do konce dubna, že podají zprávu, jestli je 
posunuta dotace a druhá věc, jak dopadl dodatek smlouvy ohledně navrácení pozemku. P. Kopínec: 
Dnes pan jednatel volal, že po dohodě na SFŽP vše běží. Příslib mají a během několika dnů budou 
mít informaci o dotaci a její výši jako takové. Toto je informace z rána. Ptal jsem se na další záměr. 
Čekají na upřesnění podmínek, tak jak jsme se domluvili a v co nejbližší době podají další informaci. 
Bc. Chalupa: A co se týče smlouvy, o které jsme se minule bavili? P. Kopínec: Dodatek smlouvy zatím 
není, bude chtít po městu dobrozdání do budoucnosti co a jak a my to budeme mít tímto podmíněné. 
Budeme trvat na čem jsme se domluvili. Ing. Kudelová: Mohli bychom se potom jako zastupitelé 
dozvědět ohledně nějakých věcí do budoucna. Dotace je ze státního fondu rozvoje bydlení na sociální 
byty a mě by zajímalo, jestli v dalších podmínkách není nějaký háček ohledně určení těchto bytů. P. 
Kopínec: Dle toho to nazvali ne domov pro seniory, ale bydlení pro seniory, aby napasovali na tento 
dotační titul. Samotného mne potom zajímá, jestli se to nekryje se záměrem, který potřebujeme do 
budoucna. Budeme to chtít vědět při každém dalším počinu. Dají během několika dní vědět co a jak a 
budeme všechny informovat co to je za dotaci jako takovou a k čemu má sloužit. Bc. Chalupa: Je 
dobré striktně dodržovat termíny, které si tady řekneme a už moc času není. P. Kopínec: Něco se asi 
odehrálo i u nich ve firmě. Převzal to pan Szkandera, který s námi komunikuje. V řádu několika dní dá 
nové informace. Dáme informaci do mailu i vám. Bc. Chalupa: Ptají se na to i lidi. P. Kopínec: Nechci, 
aby se tam postavil dům, který nebude sloužit tomu účelu, ke kterému by měl sloužit. Budeme čekat 
taky na kalkulaci služeb atd. Přesně tak jak jsme po něm chtěli. 
• P. Súkup: Zeptal bych se na kvalitu asfaltu. Byli lidé i z vás co si opravdu projeli cestu Vrbno 
Bruntál a je pravdou, že v serpentinách je od jedné firmy úplně jiný typ asfaltu. Zajímá mě tedy, jaký 
asfalt to bude, ať neřešíme za 10, 12 let kompletní rekonstrukci. P. Kopínec: Ptal jsem se na to pana 
Kaly. V serpentinách byly úplně jiné zadávací kvalitativní podmínky, proto údajně tady tato cesta je 
v kvalitě, v které je ta druhá část. Musíme si uvědomit, že my to můžeme připomínkovat, ale není to 
naše cesta, není to náš majetek. P. Súkup: Je to majetek našich občanů, zdraví a bezpečnost našich 
občanů. P. Kopínec: To určitě ano. Připomínkovat jsme to připomínkovali, byli jsme ujištěni že 
kvalitativní podmínky jsou nastavené správně. Proto ta uzávěra v obou směrech.  

 
 
 
Hlasování: pro – 0 proti –  0 zdržel se – 0 
 

4. Závěr jednání 
       
 

 

 
Předkládá: Petr Kopínec 
 
Diskuse: 
      
 
 
Hlasování: pro – 0 proti –  0 zdržel se – 0 
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Předsedající poděkoval členům zastupitelstva města za účast na zasedání zastupitelstva města a 
zasedání ukončil ve 16:45. Přílohu zápisu tvoří usnesení ze 4 Zastupitelstva města 

 
 
 
 
 
Zápis provedla Bc. Nikola Chalupová 

 
  
 
 

 
      Ing. Iveta Pešatová  
         Místostarostka 
                   v.r. 

                 Petr Kopínec           
                     Starosta 
                          v.r. 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jana Soudková  
     v.r. 
 
Ověřovatelé zápisu: Hana Janků  
   v.r. 

 
 
Zápis byl zpracován dne 3.5.2019 a podepsán 6.5.2019 
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