
 

 

 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 6. jednání dne 18.09.2019 
 
Místo konání: Středisko chytrých aktivit 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, 
Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivul-
ka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 

Omluveni: Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, 
Ing. Petr Obrusník 

Neomluveni:  nikdo     

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Mgr. Alena Kiedroňová 

Ověřovatelé: Jana Soudková, Mgr. Zdeněk Bártek 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

Předsedající zahájil zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem v 16:00 hodin přivítáním všech přítomných. 
Upozornil na pořizování audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu. 

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů, a určil zapisovatele, sčitatele dnešního jednání a ověřovatele zápisu. Dále oznámil, že zápis z minulého 
jednání byl ověřovateli podepsán bez připomínek, doposud nebyly k zápisu předloženy žádné připomínky. Předsedající 
vyzval přítomné členy zastupitelstva k podání námitek proti zápisu z předchozího jednání. Žádné připomínky k zápisu 
nebyly vzneseny.  

Předsedající na závěr zahajovací části předložil návrh programu a vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění. 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Předání ocenění Cena města 

3. Zpráva o činnosti rady města 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Zpráva z pohřebnictví 

6. Zápis z jednání Majetkového výboru 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemků 36/1 a 37 

8. Směna nemovitostí - část pozemku 63/3 za část pozemku 58/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 204 

10. Vzdání se předkupního práva 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 223/1 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 391/2 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 575 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1231 a části pozemku 1220/1 
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17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1141/1 

18. Prodej nemovitostí - areál DOMA 

19. Prodej bytových jednotek - Železná 68 

20. Žádost o dotaci "Letní příměstské tábory 2021-2022" 

21. Žádost o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" 

22. Cyklostezka Vrbno - Karlovice, uzavření smluv se Správou železniční dopravní cesty 

23. Zápis finančního výboru 

24. Výsledky hospodaření města za období 1-8/2019 

25. Rozpočtové opatření č.4/2019 

26. Rozpočtové opatření č.5/2019 

27. Zápis z 1. a 2. jednání Kontrolního výboru 

28. Jednací řád Zastupitelstva města 

29. Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality 2018-2020 

30. Dotazy - diskuse 

31. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0126/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: dovoluji si doplnit dnešní program o jeden bod, a to pokračování či nepokračování v projektu APK, infor-
mace jsme obdrželi až v tomto týdnu, musíme rozhodnout o tom, zda budeme v projektu pokračovat 

Hlasování o doplnění bodu do programu: 14 – 0 – 0  

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0114/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2019 

program 6. zasedání zastupitelstva města s doplněním bodu ukončení projektu Vrbno pod Pradědem - Asistenti 
prevence kriminality 2018-2020 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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2. Předání ocenění Cena města 
Číslo materiálu: 0180/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Slavnostní předání ocenění Cena města těmto navrženým:  
 
Naděždě Trzaskalikové za vznik a rozvoj městského periodika 

Dušanu Wagnerovi za rozvoj sportu ve Vrbně pod Pradědem 

Mgr. Janu Vavříkovi za výborné vedení Domova pro seniory 

Drahuši Beranové za dlouholetou práci s mládeží 

 

 

Rozprava: 

Ing. Pešatová: do konce února mohla každá fyzická nebo právnická osoba podávat návrhy na ocenění občanů, Zásady 
pro udělování Ceny města byly schváleny zastupitelstvem 24. 6. 2015 a od 1. 1. 2016 vešly v platnost 

Letos bylo podáno sedm návrhů, po vydání stanoviska kulturní komise a projednání radou města byli na udělení Ceny 
města schváleni čtyři kandidáti na ocenění. Jsou jimi:  

• Paní Naděžda Trzaskaliková – významně se zasloužila o vznik a rozvoj městského periodika a jeho proměnu 
v moderní tiskovinu územně správního celku, dnes pod názvem Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Vytvořila a 
neustále doplňuje fotobanku pro redakční využití, je autorkou některých článků. Vystupuje jako vedoucí re-
daktorka a byť je přípravou Zpravodaje pověřena v rámci své pracovní náplně ve Středisku kultury a vzdělává-
ní, věnuje zrodu každého nového čísla velkou energii nad rámec svých povinností a kus svého srdce. (Na oce-
nění navrhla Mgr. Alena Kiedroňová a návrh podpořil pan Ladislav Olejníček) 

 

• Paní Beranová Drahuše – dlouhá léta podporuje a vede děti ve sportovních a vzdělávacích činnostech. Mimo 
jiné byla nominována i za vedení volejbalového kroužku dívek ve Vrbně p. P. a za dlouholetou práci s mládeží. 
(Na ocenění navrhl pan Ing. Jiří Klíč) 

 

• Pan Dušan Wagner – velkou měrou se zasloužil o rozvoj sportu ve Vrbně pod Pradědem. V 70. letech aktivně 
pracoval v lyžařském oddílu (klasické lyžování, biatlon, skoky, sjezd, slalom). 15 let byl předsedou lyžařského 
oddílu. Po sjednocení sportovních oddílů pod TJ Sokol vykonával funkci hospodáře ve vedení. V roce 2015 byl 
zvolen předsedou TJ a tuto funkci vykonává dodnes.  (Na ocenění navrhl pan Zdeněk Valenta) 

 

• Mgr. Jan Vavřík – za celorepublikovou reprezentaci Domova pro seniory, mimo jiné i v rámci projektu „Jede-
me v tom společně“ nebo „Ježíškova vnoučata“.  Navržen byl především za svůj vlídný přístup, empatií k seni-
orům, kolegiálnost a hlavně profesionalitu.  (Na ocenění navrhl kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory) 

 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  
Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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3. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0176/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Zprávu o činnosti přednáší Ing. Pešatová:   

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 3 jednání rady, poslední dne 06.09. 
 
RM schválila 

- zajištění stravovacího provozu v domově pro seniory pod vlastní příspěvkovou organizací DPS 
 
RM souhlasila 

- s ukončením vydávání občasníku Radniční listy města Vrbna z důvodu dostatečné informovanosti Zpravoda-
jem Sdružení obcí Vrbenska a také moderními médii 

- s přidělením zakázky na zpracování projektové studie na „Výstavbu malometrážních rezidenčních bytů 
v proluce mezi domy Hřbitovní č.p. 8 a Žižkova č.p. 3 dle cenové nabídky firmy SPS s.r.o. Opava 

- se zřizováním placených vyhrazených parkovacích stání max. do 1/3 ze všech parkovacích míst v každé sídlišt-
ní lokalitě 
 

RM nesouhlasila 
- s uzavřením parku „Dětský svět“ v areálu MŠ Jesenická pro veřejnost 
- s umístěním zpomalovacích prahů na ulici Žižkova 

 
RM rozhodla 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z MSK na zpracování Studie optimalizace odpadového hospodářství 
ve Vrbně p/P. 

- o uzavření smlouvy mezi Městem Vrbno p/P. a Horním Benešovem o bezúplatném převodu Škoda Fabia 
Combi včetně sirény a majáku pro JSDH HB 

- o výpovědi z nájmu bytu č. 9 na ulici Bezručova č.p. 418 
- o podání žádosti o dotaci akce „Úprava prostranství u hřbitova“ v rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník-OPŽP-

Realizace sídelní zeleně 
- o podpisu smlouvy s MSK o poskytnutí dotace ve výši 1500 Kč v rámci realizace projektu „Kotlíkové dotace 

v MSK – 2. výzva“ 
- o uzavření Smlouvy o provozování farmářských trhů v roce 2019  
- o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia žadateli LIGA 

o.p.s. Bruntál 
- o přidělení zakázky malého rozsahu na zpracování studie optimalizace odpadového hospodářství firmě FITE 

a.s. Ostrava 
- o uzavření dodatku k Rámcové smlouvě o přepravě osob – navýšení počtu jízd pro seniory/měsíc ze 6 na 10  
- o podpisu smlouvy o výpůjčce grafických obrázků Violy pro výrobu kartiček pro děti mezi Euroregionem Pra-

děd a městem 
- o poskytnutí finanční hotovosti ve výši 2000 Kč + DPH na podporu turistického projektu Jesenické návraty 
- o uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie pro objekt č.p. 448 na ulici Jesenická se společností TEPLO 

VRBNO s.r.o. 
- o přidělení VZMR a uzavření smlouvy na zatrubnění příkopu a součinnost se SSMSK při opravě silnice II/451 

ulice Nádražní s uchazečem Naděžda Klíčová, Mnichov 
- o uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na akci „Cyklostezka Vrbno p/P. - Karlovice - Zadní Ves“ 

s firmou Proenvas s.r.o. Ostrava 
 
RM byla seznámena 

- se zápisy komise životního prostředí, pro rozvoj cestovního ruchu, prevence kriminality, bezpečnosti a ochra-
ny veřejného pořádku, výstavby 

- s kácením 13 ks lip srdčitých na ulici Nádražní 
- se zprávou o činnosti asistentů prevence kriminality za 1. pol. 
- s žádostí o projednání a trvá na výpovědi z nájmu garáže v domě č.p. 508 na nám. Sv. Michala 
- s rezignací paní Hany Janků na funkci ředitelky příspěvkové organizace STŘECHA 
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- jmenovala do funkce ředitelky Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 
Ing. Pavlu Műllerovou s účinností od 1.10.2019 

 
 
Rada města se sešla 2 x ve funkci valné hromady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., kde byla nejprve 
seznámena s uchazeči na funkci jednatele a jejich záměry na rozvoj společnosti, poté jmenovala do funkce jednatele 
Bc. Miroslava Pellu. 
 

Dotazy a připomínky ke zprávě nejsou 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0115/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0177/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

0104/ZM/05/2019 - radě města předložit zastupitelstvu města možné varianty provozování střediska pohřeb-
nictví - bod jednání ZM č. 5. 
 

Rozprava: 

Ing. Adámek: ke kontrole máme jen jeden bod, předložit varianty provozování pohřebnictví, úkol byl splněn 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0116/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0104/ZM/05/2019 - radě města předložit zastupitelstvu města možné varianty provozování střediska pohřebnictví 

Zodp.: Rada města - splněno 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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5. Zpráva z pohřebnictví 
Číslo materiálu: 0419/RM/2019 
Předkladatel: Petr Čuj 
 

Bez DZ. 
 

Rozprava: 

p. Čuj: popsal jsem návrhy ve zprávě podrobně, myslím, že i radní města jsem detailně seznámil, nechal bych prostor 
na případné dotazy; byly popsány tři věci, hřbitov, smuteční síň, pohřební služba 

p. Pechal: v jaké fázi se nachází pohřební služba, vidím na základě výpočtů, že se o tom uvažuje reálně, jak nás to ale 
zatíží? 

p. Kopínec: dělaly se kalkulace, od tohoto bodu ale ustupujeme; je to tady pěkně rozepsáno, při úmrtnosti, kdy křivka 
je dost podobná, navíc lidé si často objednávají pohřební služby v blízkosti nemocnic, proto k tomuto záměru zatím 
nespějeme; budeme zajišťovat chod smuteční síně i s kolumbáriem – zvu vás 4. října na jeho slavnostní otevření a od 
7. října už lidé mohou objednávat služby zde; co se týče převodu pohřebnictví pod TS Vrbno, nekloníme se k tomu, 
protože tato služba je sociální, není výdělečná, dříve byla nešikovně dána do hospodářské činnosti a ukazovaly se část-
ky, které tu neměly být; náklady budeme mít vždy; varianta úplného pohřebnictví, o tom opravdu v tuto chvíli neuva-
žujeme, pan Čuj by v takovém případě potřeboval více lidí, musel by zajistit směnnost pracovníků, byla by to naprosto 
prodělečná činnost; ostatní činnosti jsme schopni zajistit přes stávající pohřební služby 

Ing. Kudelová: zařazení služby pod TS by mělo význam, pokud by se s tím začalo hned po dokončení smuteční síně, 
v červeném textu je označeno, že se navrhuje přeřazení služby z hospodářské činnosti do rozpočtu města, tam ale 
existují podmínky, kdy to lze a kdy nejde, aspoň to tak dříve bylo; posuzovali jsme i věci spojené s reklamami, vydává-
ním tiskovin apod. Na to jsem chtěla upozornit, že je třeba se na to podívat 

p. Kopínec: p. Čuj pracuje v programu GINIS, který je spojen s činností úřadu, ještě prověříme 

Bc. Vosáhlová: reagovala bych na názor, že se pohřebnictví nedá vyřadit z hospodářské činnosti, už se tím zabýváme 
skoro rok, posílala jsem vám stanovisko paní Ing. Holušové byla překvapena, že jsme nechali 3 roky ve ztrátě, to může 
být signál pro finanční úřad ke kontrole, 100% doporučuje zavést jako sociální službu v rámci rozpočtu 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0117/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou střediska pohřebnictví 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0172/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

 
Rozprava: 

bez připomínek 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0118/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemků 36/1 a 37 
Číslo materiálu: 0142/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  F… F… 
za účelem: za účelem rekonstrukce nemovitostí na ul. Hřbitovní 9 a 13 
 
Podle ÚP se jedná o dopravní plochy. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy dopravní infrastruktury 
 
pronájem: 36/1 ano (T… M…) 
  37 ano (T… M…) 
 
vada:  přípojka NN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. Prodej pozemků by měl zásadní negativní vliv na možnosti údržby 
stávajících staveb, tj. řadových garáží. Záměr žadatele navíc je v nesouladu se stávajícím ÚP i návrhem ÚP. 
Stanovisko RM: doporučuje nevyhlásit záměr 
Stanovisko MV: nedoporučujeme vyhlásit záměr 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme. 
Stanovisko MPO: nedoporučujeme. Jedná se o odprodej částí pozemků okolo pěti garáží ve vlastnictví pěti 
různých vlastníků. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: nedoporučujeme prodat jen jednomu majiteli, je tady více uživatelů, dle znaleckého posudku vychází 
cena na 111 Kč/m2, ale doporučujeme záměr nevyhlásit 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0119/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 36/1 o výměře cca 100 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

- části pozemku parc. č. 37 o výměře cca 44 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území 

 

oceněné znaleckým posudkem č. 68/5155/2019 na cenu ve výši 111 Kč/m2 
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Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Směna nemovitostí - část pozemku 63/3 za část pozemku 58/1 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 

Číslo materiálu: 0146/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Na pozemek parc. č. 63/3 byl vyhlášen záměr na prodej usnesením č. 367/20/2017. Po vyhlášení 
záměru p. Vilímek nabídl městu odkup části svého pozemku parc. č. 58/1, který slouží jako přístup 
k zahrádkám. Z tohoto důvodu byla navrhnuta vzájemná směna částí pozemků. Tato směna byla 
řádně projednána, záměr byl vyhlášen usnesením č. 406/22/2017 ze dne 20.9.2017, usnesení o 
směně č. 453/23/2017 ze dne 18.12.2017.  
 
Bohužel, usnesení o směně obsahovalo časové omezení. Měla proběhnout do jednoho roku od 
usnesení zastupitelstva. Pan Vilímek se rozhodl směnu provést až začátkem roku 2019. Z tohoto 
důvodu se předkládá opětovné projednání. 
 
Záměr na směnu nemovitostí byl opětovně schválený usnesením č. 0098/ZM/05/2019 ze dne 
19.6.2019 a byl vyvěšen na ÚP od 10.7.2019 do 24.8.2019. 
 
 
Pozemek Martina Vilímka: 
dle platného ÚP se jedná o území bydlení venkovského typu, 
dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
 
 
 
Pozemek města: 
dle 2. změny ÚP se jedná o zastavitelné území, 
dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské. 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: zde navrhujeme usnesení, že ZM rozhodlo část pozemku směnit za nemovitost města, směňující je 
město a doplatek 86 tis Kč bude doplácet p. Vilímek 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0120/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

směnit: 

část pozemku parc. č. 58/1 o souhrnné výměre 192 m2, která je v návrhu geometrického plánu č. 733-90/2017 
označena jako pozemek parc. č. 58/5 zapsaný na LV 292 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 74/4925/2017 - doplněk č. 1 ze dne 20.5.2019 ve výši 227 Kč/m2 

za nemovitost v majetku města: 
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část pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 574 m2, která je v návrhu geometrického plánu č. 733-90/2017 označena 
jako pozemek parc. č. 63/26 zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve 
vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 53/4904/2017 - doplněk č. 1 ze dne 22.5.2019 ve výši 
227 Kč/m2 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: směnná smlouva 

1. směňující: Město Vrbno pod Pradědem 

2. směňující: M…. V…. 

doplacení rozdílu směňovaných nemovitostí ve výši 86714 Kč 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 204 
Číslo materiálu: 0174/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  T… K… 
za účelem: odkoupení pozemku pod stavbou 
 
Podle ÚP se jedná o území dopravních ploch. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ne 
 
vada:  přípojka elektro, vodovod, plyn, kanalizace, cetin 
   
 
 
Stanovisko OVaŽP: 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: 
Stanovisko KV: 
Stanovisko MPO: doporučujeme odprodej části pozemku jen pod stavbou - výměra cca 31 m2. Na zbylé 
části pozemku se nachází el. přípojka společná pro všechny garáže. Dále se nachází vedení vodovodu, 
plynu, kanalizace a telefonu. 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: žadatelem je p. Kočička, stanoviska jsou doporučující 

 

 

 
USNESEN Í  ČÍSLO  0121/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 204 o výměře cca 31 m2, zapsaný na LV 290  v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 71/5158/2019 ve výši 326 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

10. Vzdání se předkupního práva 
Číslo materiálu: 0173/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Na městském pozemku parc. č. 204 stojí stavba garáže ve vlastnictví R… K…, kterou se vlastník stavby 
rozhodl prodat. Město, jako vlastník pozemku pod stavbou, má předkupní právo, které navrhujeme nevyužít. 
Pozemek pod stavbou se odprodá novému vlastníkovi garáže, kterým bude T… K…. 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: tento bod souvisí s předchozím, musíme se vzdát předkupního práva na stavbu garáže, na pozemku 
204 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0122/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vzdát se předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.ev., která stojí na pozemku parc. č. 204 o výměře 59 m2, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 223/1 
Číslo materiálu: 0140/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  D… O… 
za účelem: výstavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o území bydlení venkovského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské 
 
pronájem: ne 
 
vada:  vedení NN, plynu, cetin voda 
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Stanovisko OVaŽP: : K prodeji pozemku nemáme námitky, ale upozorňujeme žadatele na to, že pozemko-
vou parcelou prochází vedení vodovodu. Před koupí pozemku doporučujeme oslovit správce vodovodu (TS 
VRBNO s.r.o.), který si může realizaci stavebního záměru RD podmínit přeložkou vodovodu, která by sta-
vební záměr mohla prodražit, anebo správce se stavebním záměrem nebude vůbec souhlasit.  
Stanovisko RM: doporučuje pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě 
Stanovisko MV: doporučujeme vyhlášení záměru 
Stanovisko KV: Doporučujeme. 
Stanovisko MPO: bez připomínek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: už víme o dvou zájemcích, proto navrhujeme vyhlásit záměr prodeje jako celek, nebo zda uděláme 
obálkovou metodou prodej na část pozemku? Když vyhlásíme na celý, pak se zájemci mohou spolu dohodnout; navr-
hujeme, i komise včetně odboru doporučuje vyhlásit záměr na prodej o výměře 4.478 m2, je v k.ú. Mnichov za cenu 
1.152.110 Kč, podmínkou by bylo právo na zpětnou koupi na pět let, pokud se nepostaví RD do 5 let 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0123/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 223/1 o výměře 4478 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

  

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 65/5152/2019 ve výši 1.152.110 Kč + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě na dobu pěti let (právo zpětné koupě se využije v případě nepostavení 
RD) 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 2, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin 
Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 
Číslo materiálu: 0137/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  ing. P… G… 
za účelem: odkoupení zahrady tvořící součást domu 
 
Podle ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ano (Ing. P… G….) 
 
vada:  vedení VN a NN 
  přípojky plyn, cetin a voda 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Souhlas bez připomínek. 
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Stanovisko RM: doporučuje vyhlásit záměr na celý pozemek a oslovit i ostatní vlastníky domů s nabídkou 
odkupu 
Stanovisko MV: MV již v minulosti doporučuje oslovit i ostatní vlastníky domů s nabídkou odkupu, doporu-
čujeme záměr nevyhlašovat a nejdříve uvést pozemek 257 do souladu se skutečným stavem (zaměření MK 
na předmětné parcele) 
Stanovisko KV: Komise doporučuje provést geometrické zaměření komunikací a uvedení skutečného 
stavu do souladu s katastrem nemovitostí. Dále se ztotožňuje se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: v případě realizace prodeje navrhujeme oslovit s nabídkou na odkup ostatní vlastníky 
domů, kteří také mají pronajaté části pozemku. Dále navrhujeme vyloučit z prodeje část pozemku, ve kterém 
jsou uložené přípojky k jednotlivým domům. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: navrhujeme vyhlášení záměru na celé, přitom informovat vlastníky domů, žadatelem byl p. Gross, 
žádal jen o část za svým domem 

Usnesení: rozhodlo vyhlásit záměr na prodej pozemku 6.962 m2, za cenu 354/m2 plus ostatní náklady spojené 
s prodejem 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0124/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 257 o výměře cca 6942 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 391/2 
Číslo materiálu: 0143/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  SJM Z… T… a P… T… 
za účelem: vjezdu do dvora k domu a uvést to do souladu se skutečným stavem 
 
Podle ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ne 
 
vada:  přípojky NN a cetin 
 
 
Stanovisko OVaŽP: V této podobě nedoporučujeme. Z dikce prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu 
vyplývá, že stavební pozemek (tj. pozemek p.č. 540) musí být napojen na veřejně přístupnou pozemní ko-
munikaci, což předložené dělení pozemku nezaručí. Doporučujeme proto pozemek parc.č. 391/2 rozdělit tak, 
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aby byl zaručen přístup ke komunikaci na p.č. 391/1 a poté tuto oddělenou část pozemku sloučit 
s pozemkem p.č. 540, vše v k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučujeme vyhlásit záměr 
Stanovisko KV: Doporučujeme. 
Stanovisko MPO: Nemáme námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: jde o pozemek u domu žadatelů, komise neměly námitek, ale OVaŽP nedoporučoval, MPO doporuču-
je, i RM, cena 353 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0125/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 391/2 o výměře cca 65 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 69/5156/2019 ve výši 353 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 13, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešato-
vá, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 575 
Číslo materiálu: 0139/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  M… T… 
za účelem: odkoupení pozemku pod stavbou ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ano (pronájem schválený, zatím nepodepsaná smlouva - Tomášek) 
 
vada:  stavba ve vlastnictví žadatele 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nesouhlasíme. Pokud je na pozemku p.č. 575 k.ú. Mnichov p.P. „černá stavba“, která 
pravděpodobně zasahuje i do pozemku p.č. 574 (jiný vlastník), doporučujeme postup: 1) nechat zpracovat 
geometrický plán s přesným zaměřením obvodu budovy 2) požádat o prodej části pozemku pod stavbou dle 
geometrického zaměření 3) řešit „legalizaci“ stavby u stavebního úřadu 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučujeme vyhlášení záměru 
Stanovisko KV: Doporučujeme s tím, že podmínky související se stavbou by měl stanovit odbor vý-
stavby. 
Stanovisko MPO: na části pozemku se nachází stavba ve vlastnictví žadatele, která stojí na městském 
pozemku. Odprodej doporučujeme nejlépe i s částí pozemku před stavbou. 
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Rozprava: 

Ing. Müllerová: jde o pozemek pod stavbou, žadatelem je p. Tomášek, kromě OVaŽP všichni souhlasí, cena 344/m2 
plus náklady spojené s prodejem 

Ing. Kudelová: podpořím komisi výstavby, nebudu souhlasit, podmínky v tuto chvíli nejsou stanoveny 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0126/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

část pozemku parc. č. 575 o výměře cca 60 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 66/5153/2019 ve výši 344 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 12, proti 2, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin 
Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 
Číslo materiálu: 0138/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  SJM R…. H…. a A… H… 
za účelem: za účelem stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ano (F…) 
 
vada:  vedení vodovodu 
   
 
 
Stanovisko OVaŽP: Souhlas bez připomínek. 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV:doporučuje vyhlášen záměru 
Stanovisko KV: Doporučujeme. Navrhujeme omezující podmínky pro případ, že by žadatel nerealizoval 
výstavbu (například zpětný odkup za stejnou cenu?). 
Stanovisko MPO: doporučujeme. Pozemek je určený k zastavění. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: bude více zájemců, cena 439.330 Kč, bude opět podmínka možného zpětného odkupu, zde je více 
zájemců, bude se prodávat jako celek 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0127/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 1267 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 64/5151/2019 ve výši 439330 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě na dobu pěti let (právo zpětné koupě se využije v případě nepostavení 
RD) 

 

v případě více zájemců bude pozemek prodán formou obálkové metody 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1231 a části pozemku 1220/1 
Číslo materiálu: 0144/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  SJM J… K…. a M… K…. 
za účelem: zahrady 
 
Podle ÚP se jedná o území rekreačně sportovních zařízení a staveb (část pozemku parc. č. 1220/1 se na-
chází v zeleni). 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy zemědělské 
 
pronájem:  
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Souhlas bez připomínek. 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV:doporučujeme vyhlášení záměru 
Stanovisko KV: Doporučujeme. 
Stanovisko MPO: Nemáme námitek. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: žadateli jsou manželé Krahulcovi za účelem zahrady, výměra 1.309 m2, a část pozemku o 1.342 m2, 
cena stanovená 379.934 Kč a  u pozemku 1220/1 za 109 Kč/m2; když vyhlašujeme záměr na prodej, až bude přesná 
výměra, spočítá se přesně podle metrů, odhadem to vychází asi na 520 tisíc  

 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0128/ZM/06/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1231 o výměře 1309 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

- části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1342 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní poros, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5154/2019: 

- pozemek parc. č. 1231 ve výši 379934 Kč 

- pozemek parc. č. 109 Kč/m2 

kupující uhradí ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1141/1 
Číslo materiálu: 0141/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

žadatel:  D… P… 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o území zeleň. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. Dle platného ÚP je zde ochranná zeleň a v návrhu nového ÚP je 
změna ve funkčním využití jen pro část parcely 1140/1, která již je ve vlastnictví žadatelky. Ani po změně ÚP 
s prodejem nelze souhlasit, protože v návrhu ÚP je zařazeno v plochách NS (plochy smíšené nezastavěné-
ho území). Záměr žadatele se neslučuje s hlavním využitím ploch, kterým je dle návrhu ÚP vzrostlá zeleň na 
nelesní půdě včetně lokálních biokoridorů ÚSES. 
Stanovisko RM: nedoporučuje vyhlásit záměr 
Stanovisko MV: nedoporučujeme vyhlásit záměr 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme. 
Stanovisko MPO: část pozemku je dotčena změnou ÚP. V novém ÚP má být pozemek určen k zastavění. 
Pravidla pro prodej pozemků říkají, že takové pozemky jsou z prodeje do změny ÚP vyloučeny. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: je to v zadní části Mnichova, paní žádá za účelem vytvoření funkčního celku, ale část pozemku je do-
tčena změnou ÚP, a v tom má být pozemek určen k zástavbě, proto nedoporučujeme prodat; podle znaleckého po-
sudku by vycházela cena na 261 Kč/m2 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0129/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře cca 160 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 stanovenou znaleckým posudkem č. 70/5157/2019 ve výši 261 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
Číslo materiálu: 0147/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Dle platného ÚP se jedná o území bydlení městského typu. 
Dle projednávaného ÚP se jedná o plochy občanského vybavení se specifickým využitím. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  parcela 304 zatížena služebností 
  na pozemcích inženýrské sítě 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 095/ZM/05/2019 ze dne 19.6.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl vyvěšen na ÚD od 10.7.2019 do 24.8.2019. 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: obdrželi jsme 1 nabídku od žadatele Pavla Kamenského, nabídl 2,1 mil Kč, kupní cena 2.100 tisíc Kč, 
prodej pod podmínkou realizace práva zpětné koupě na 10 let a sankce  

pí Soudková: prodej ano, město s tím nepracuje, ale zamýšlím se nad smlouvou, co v případě prodeje třetí osobě, 
umožníme prodat, smlouva to neobsahuje a ubytovna, je tu sice stanovena sankce, ale ubytovna tam zůstane, asi bych 
tam vyhlásila bezdoplatkovou zónu, ke smlouvě mám výhrady a proto se zdržím hlasování 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0130/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

1. 

pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

2. 

pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 



strana 18 

 

 

3. 

pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

4. 

pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

5. 

pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec Vrbno pod Pradědem 

Podstatné náležitosti smlouvy: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P…. K…. 

kupní cena: 2.100.000 Kč 

prodej bude realizován pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě na dobu 10ti let a sjednání smluvní sankce ve 
výši 1.048.575 Kč v případě provozování stavby jako ubytovny 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, 
Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

19. Prodej bytových jednotek - Železná 68 
Číslo materiálu: 0148/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Město před dvaceti na svůj náklad provedlo rekonstrukci domu č.p. 68 v k.ú. Železná pod Pradědem. Pů-
vodní školka byla přestavěna na byty. K těmto bytům byly uzavřeny Budoucí kupní smlouvy, které se mají 
naplnit na podzim roku 2019. Nájemníci (budoucí kupující) během 20 let trvání Budoucí kupní smlouvy v 
pravidelných měsíčních splátkách spláceli kupní cenu. 
 
Usnesením č. 0093/ZM/05/2019 ze dne 19.6.2019 byl vyhlášen záměr na prodej, který byl zveřejněn na ÚD 
od 10.7.2019 do 24.8.2019. 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: záměr byl vyhlášen minulé ZM, můžeme hlasovat v jednom bloku? 

Nejsou námitky. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0131/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

1. 

- jednotky č. 68/1, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 704/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J… K… a j… K… 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. mp 77/99 

2. 

- jednotky č. 68/2, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 644/5211  na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… M… 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 204/2017  

 3.  

- jednotky č. 68/3, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 631/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti:  

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: K… M…. 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 170/2008 

4.  

- jednotky č. 68/4, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 651/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva  

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… Š… 
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kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. Mp 78/99 

5. 

- jednotky č. 68/5, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 1324/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem  

kupující: Mgr. K…. M…. 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 171/2011 

6. 

- jednotky č. 68/6, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 1257/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… L… 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 204/2015 

 

to vše zapsáno na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vede-
ném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Žádost o dotaci "Letní příměstské tábory 2021-2022" 
Číslo materiálu: 0181/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Vyhlašovatel výzvy: MAS Hrubý Jeseník v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prorodinná opat-
ření  
 
Projekt se opětovně zaměřuje na poskytnutí nástroje nutného pro rodiče dětí slaďující práci a rodinu v 
době prázdnin ve veřejných institucích, dále pak v době, kdy rodiče vykonávají pracovní činnost. Jedná 
se o realizaci letních příměstských táborů po dobu 17 měsíců a to v počtu 14 táborů. Dopad projektu 
směřuje na rodiče z města Vrbna pod Pradědem a okolí v letech 2021 - 2022.  
 
Realizace projektu: 1.6.2021 - 30.10.2022 
Rozpočet projektu 
celkové způsobilé výdaje: 710 000 Kč 
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dotace 90% :                       639 000 Kč 
vlastní zdroje (město):          71 000 Kč  
 
Stravné a vstupné budou i nadále hradit rodiče.  
Avizovaný termín pro příjem žádostí o podporu je v měsíci září 2019. 
 
Rmě doporučuje 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: žádost se bude předkládat do MAS HJ do operačního programu Zaměstnanost, můžeme žádat až od r. 
2021 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0132/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podáním a realizací projektové žádosti o dotaci  s názvem "Letní příměstské tábory 2021-2022" v rámci výzvy MAS 
Hrubý Jeseník - OPZ- Prorodinná opatření 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Žádost o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" 
Číslo materiálu: 0182/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Projekt "Úprava prostranství u hřbitova" řeší prostor tak, aby spojoval hřbitov, místo na ukládání odpadu, 
kapličku a parkoviště. Provedeny budou terénní úpravy a nová výsadba (živé ploty z habrů, keře apod.) vč. 
parkové lavice a přístřešku pro kontejner se zelenou střechou (směs trav a bylin pro suchá stanoviště). 
PD dokumentaci zpracoval v roce 2016 ing. Ondřej Remeš. 
 
Rozpočet vč. DPH je vyčíslen na 802 tis. Kč. V rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník lze získat 60% těchto ná-
kladů, tj. cca 481 tis.Kč.  
 
Oficiální příjem žádostí je do 30.9.2019, dle informací však bude prodloužen do poloviny listopadu 2019. 
 
Rmě doporučuje 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: dotace je 60 procent, v rámci výzvy MAS HJ 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0133/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s podáním a realizací projektové žádosti o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" v rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník 
- OPŽP - Realizace sídelní zeleně 
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Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Cyklostezka Vrbno - Karlovice, uzavření smluv se Správou železniční dopravní cesty 
Číslo materiálu: 0184/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Pavla Müllerová 
 

Město Vrbno pod Pradědem je stavebníkem a investorem stavby „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Kar-
lovice Zadní Ves“.  

Stavba řeší vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty z okraje Vrbna pod Pradědem do Karlovic – 
Zadní Vsi. Stavbou dojde mj. ke zrušení stávajícího železničního přejezdu a k vybudování nového železnič-
ního přejezdu - stavební objekt SO 651. Tento stave objekt na své náklady vybuduje město a po jeho dosta-
vění předá SŽDC. Stavební objekt z větší části bude stát na pozemku SŽDC a z menší části na pozemku 
města. Z toho důvodu se sjednává i možnost zřízení budoucího věcného břemene ve prospěch SŽDC, pro-
tože na pozemku města vznikne stavba v jiné osoby (v tomto případě bude budoucí vlastník stavby SŽDC). 

V rámci stavby dojde dále mj. k zásahu do zařízení ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro 
SŽDC, které slouží k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty – železniční trati v příslušném 
traťovém úseku trati Milotice - Vrbno pod Pradědem, která je pronajmuta společnosti Advanced World 
Transport a.s. Z tohoto důvodu se uzavírá trojstranná Smlouva o vzájemné úpravě práv a povinností při rea-
lizaci stavby a po jejím dokončení. 

 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: budeme v rámci cyklostezky budovat nový železniční přejezd, chci dodat, že dnes dopoledne přišla 
třetí smlouva, poslední, moc by nám pomohlo, kdybyste ji schválili dnes, protože už v říjnu by se měla podávat žádost 
o dotaci; pokud chceme více informací, může doplnit Mgr. Fotopulos  

Hlasování o uzavření 1. smlouvy: 14 – 0 – 0  

Hlasování o uzavření 2. smlouvy: 14 – 0 – 0  

Hlasování o uzavření 3. smlouvy o služebnosti s úplatou 10.000 Kč: 14 – 0 – 0  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0134/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření: 

1. 

Smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne 

podstatné záležitosti: 

budoucí předávající a budoucí povinný z věcného břemene: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí přejímající a budoucí oprávněný z věcného břemene: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

předmět smlouvy: SO 651, který na své náklady budoucí předávající vybuduje a předá do vlastnictví budoucímu 
přejímajícímu a umožní mu k němu zřídit věcné břemeno 
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2. 

Smlouvy o vzájemné úpravě práv a povinností při realizaci stavby a po jejím dokončení 

podstatné náležitosti smlouvy: 

stavebník: Město Vrbno pod Pradědem 

vlastník drážního tělesa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

nájemce drážního tělesa: Advanced World Transport a.s. 

předmět smlouvy: úprava vztahů při budování SO 651 mezi stavebníkem, vlastníkem a nájemcem drážního tělesa 

3. 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

podstatné náležitosti smlouvy: 

budoucí povinný ze služebnosti: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

budoucí oprávněný ze služebnosti: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět služebnosti: umístění cyklostezky na část pozemku parc. č. 815/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 10000 Kč bez DPH 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Zápis finančního výboru 
Číslo materiálu: 0171/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Do zasedání zastupitelstva města bude doplněno. 
 

Rozprava: 

Bc. Vosáhlová: dostali jste přímo na stůl, je z 16. září, můžete se podívat 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0135/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem finančního výboru ze dne 16.9.2019 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Výsledky hospodaření města za období 1-8/2019 
Číslo materiálu: 0134/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
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Výsledky hospodaření za období 1-8/2019 
 
Příjmy                  95 903 590,21 Kč         
Výdaje           -   108 587 857,04 Kč       
 
 
Saldo                 - 12 684 266,83 Kč 
 
Zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31.8.2019 
 
KB                        30 081 528,81   Kč 
ČNB                       2 828 678,71   Kč 
ČS                        14 461 536,55   Kč 
 
Úvěry                  - 13 310 756,10 Kč 
 

Rozprava: 

bez připomínek 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0136/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s výsledky hospodaření za období 1-8/2019. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Rozpočtové opatření č.4/2019 
Číslo materiálu: 0133/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Příjmy: 
- průtoková dotace pro DPS Mnichov ve výši 4 196 600 Kč na POL 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od 
krajů, 
- dotace SDH Vrbno do MSK ve výši 100 000 Kč na POL 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu. 
 
Výdaje: 
- průtoková dotace pro DPS Mnichov ve výši 4 196 600 Kč na POL 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím, 
- ODPA 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část ve výši 100 000 Kč. 
 
Svěření části kompetencí ZM k provádění rozpočtových opatření na Radu města Vrbno pod Pradědem, č. 
usn. 49/3/2015 ze dne 25.3.2015 
 
Rozprava: 

bez připomínek 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO 0137/ZM/06/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s rozpočtovým opatřením č.4/2019. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Rozpočtové opatření č.5/2019 
Číslo materiálu: 0136/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Rozpočtové opatření: 
 
Příjmy  
Dotace ze státního rozpočtu VPP a dofinancování sociální práce, příjmy z místních poplatků. 
Příjem z prodeje areálu DOMA - ve schváleném rozpočtu na rok 2019 schválena částka 1 450 000 Kč - na-
výšení o 600 000 Kč. 
Příjem se sdílených daní - DPH (navýšení oproti očekávanému rozpočtu) 1 000 000 Kč 
Příjem pojistných náhrad - hasiči a veřejné osvětlení. 
 
 
Výdaje 
Nákup budovy a pozemku Infocentrum 800 000 Kč ( č.usn.97/ZM/05/2019) 
Stavební práce spojené s rekonstrukcí Infocentra 500 000 Kč 
Navýšení výdajů na rekonstrukci bývalých jeslí - ordinace Jesenická 500 000 Kč 
Navýšení výdajů na dopracování projektové dokumentace Kulturní dům 570 000 Kč 
Převod finančních prostředků z kapitoly 2212 - Silnice ve výši 2 300 000 Kč a z rezervy 6310/5901 ve výši 
400 000 Kč na kapitolu 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací. Z této kapitoly budou hrazeny vý-
daje na lávku za TS, zatrubnění pod cyklostezkou a chodník na ulici Nádražní (nutná rekonstrukce v návaz-
nosti na opravu komunikace). 
 
V případě změn bude návrh dodán návrh rozpočtového opatření s komentářem na zasedání ZM dne 
18.9.2019 
 
 

Rozprava: 

bez připomínek 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0138/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.5/2019 dle předloženého návrhu. 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

27. Zápis z 1. a 2. jednání Kontrolního výboru 
Číslo materiálu: 0130/ZM/2019 
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Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Důvodová zpráva: 
Dne 21.06.2019 nám byly doloženy zápisy z 1. a 2. jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem. 
Dáváme je tedy Zastupitelstvu města na vědomí 
 

Rozprava: 

Mgr. Janků čte návrh usnesení 

pí Soudková: kontrolní výbor začal pracovat, chci požádat o kontrolu transparentnosti výběrového řízení na ředitele TS 
Vrbno a Střechy, zajímá mě, zda se mohl zúčastnit opravdu kdokoli, jaké musel splňovat podmínky, jaká byla výběrová 
komise, její složení a doporučení 

p. Kopínec: dáme do bodu Různé? 

Ing. Pešatová: pí Soudková chce ukládací usnesení - pověření KO výboru prověřením transparentnosti výběrového 
řízení na ředitele TS a SKaV 

Hlasování o doplnění návrhu o ukládací usnesení: 8 -3 -3 - návrh neprošel 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0139/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisy z 1.jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem, ze dne 11.12.2018 a z 2. jednání Kontrolního 
výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 7.5.2019 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Jednací řád Zastupitelstva města 
Číslo materiálu: 0175/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Rozprava: 

Ing. Adámek: předložen máte aktualizovaný jednací řád ZM, k zásadním změnám nedošlo, úpravy tady jsou na nejme-
nování návrhové komise, podpisy, upraven postup pro zpracování zápisu, ověřování zápisu apod. 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0140/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

Jednací řád Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Dušan 
Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
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Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality 2018-2020 
Číslo materiálu: 0185/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: přidaný bod – pokračování v projektu APK; v úterý jsme získali nové informace, do konce září bychom 
museli podat žádost o ukončení projektu; projekt byl založen v dobré víře, ale ani po 3 letech fungování se nepodařilo 
tyto lidi dostatečně motivovat k činnosti, jak jsme si představovali; nechal jsem si udělat jednoduchou zprávu od P ČR, 
a to přímo od garanta APK, z té zprávy víceméně vyplývá: přečtu jednu větu, sděluji, že činnost pracovníků APK je zdej-
ším OO P ČR hodnocena spíše jako podprůměrná, za uvedené období bylo oficiálně oznámeno jen málo přestupků; 
jsme před rozhodnutím, kdy se musíme rozhodnout, zda v projektu pokračovat i nadále, je v současnosti 5 lidí, někteří 
si povinnosti plní relativně dobře – asi 3, ale ostatní nejsme schopni motivovat k lepším výkonům, v některých městech 
fungují APK dobře, třeba v romských komunitách; letos vzbudily mé pochybnosti zapojení APK při veřejných akcích, 
když činnost APK je taková, jaká je, nejsou akční, neupozorňují, nepodávají věci; chtěl bych se vás, zastupitelé, zeptat, 
zda pokračovat v 2020; ročně na tento projekt doplácíme asi 190.200 Kč, otázka, jestli tyto peníze neinvestovat jinam; 
v poslední době jsem se setkal s x reakcemi občanů, byl jsem podroben silné kritice kvůli činnosti APK; lidé se snažili 
komunikovat, ale byly spíše neformální pohovory s občany. Dávám prostor diskusi, je natolik závažné, a jaký je výsle-
dek ankety na webu  

p. Kudela: není zcela objektivní, ale i naše komise pro bezpečnost činnost APK řeší, pokaždé se tomu věnujeme, názor i 
v komisi i hlasováním je nepokračovat 

p. Kopínec: máte tady návrh, jaký máte na to názor? Rozhodujeme o pěti lidech, na základě zkušeností už jsme nena-
bírali dalšího člověka za toho, co skončil; nechceme, aby APK „skákali“ do rvaček, ale v současnosti v tom nevidím 
přínos, možná jinde mají kvalitnější výběr, nebo to ty lidi více baví 

p. Doležel: z minulosti mě znáte jako bývalého policistu a 2 období jsem byl předsedou komise prevence, od počátku 
jsem byl zásadně proti APK, už proto, že Vrbno vždy patřilo mezi nejbezpečnější města v okrese i kraji; víme, že asis-
tenty nemohou být lidé z ÚP, ten člověk musí vědět, co je to prevence kriminality; naše náměty bohužel nebyly vzaty 
v úvahu, podle mě jsou to zbytečně vyhozené peníze; když se podíváte ke kruhovému objezdu a podíváte se, kolik lidí 
třeba přechází přes parkoviště a APK je ani neupozorní, že tam mají chodník; stejně tak jsou další případy, oni sice 
napíší hlášení, však je to jejich živobytí, ale jako správní hospodáři byste mohli rozhodnout raději o rozšíření kamero-
vého systému 

p. Kopínec: na neformálním setkání jsem také slyšel názor také k posílení kamerového systému; omlouvám se ještě 
jednou, že dáváme dnes, bohužel jsme zjistili, jaké právní kroky bychom museli učinit pro zrušení APK 

p. Súkup: navázal bych na to, co zaznělo, ta práce neodpovídá zadání, může korespondovat také se situací kolem kos-
tela a nedostatkem lamp veřejného osvětlení, za sebe bych Vrbno nepovažoval za extra bezpečné město. Tedy jak se 
rozhodnout? Pokud by oddělení P ČR mělo zaniknout, což by byla hrůza, a pokud by APK byli motivovaní, mohlo by 
něco řešit. Město potřebuje městskou policii. 

pí Kubíčková: je způsobeno asi výběrem lidí, ale musím říci, že APK mají svého mentora, nejsou bezprizorní, mentor je 
policista a ten je instruuje, kam mají chodit, co mají dělat a jaká pravidla dodržovat. Vzpomeňte si na případ, kdy zeza-
du Albertu kouřili kluci a neměli ani 15 let, byli napomenuti a samozřejmě byli drzí, asistent se neudržel a byl z  toho 
velký problém. APK nemají pravomoci, oni mají pozorovat, napomenout a v případech ohrožení volat policii; a jsme 
zase u toho, policie jim buď nezvedne telefon, na služebně není stálá služba, nebo řeknou, že jsou ve Světlé Hoře a 
přijedou za hodinu; situace se zhoršuje, policie je ve Vrbně málo a potvrdí nám to i ředitel dětského domova, že se 
nahoru ke kostelu stahují výrostci, kteří u kostela distribuují drogy, je to parta mimo Vrbna, stahují se sem; co se týče 
parkoviště, je jasné, že lidi přes něj chodí, parkoviště  je nešťastné, tam máme i problémy s auty zaparkovat nebo vy-
jet, sama ale nepoznám, kdo jde k autu s nákupem; všude chodí lidé přes parkoviště, nevidím to jako riziko, nicméně 
v jiných městech APK fungují. Možná by stálo za to najít někoho z romské komunity, nebo promluvit s mentorem, 
zaměřit se na věci, které jsou nutné. Je to o lidech. 

p. Kopínec: mentor, pan Lalinský píše o pozdních hlášeních, bylo vyhodnocováno pro nápravu, ale u některých APK ani 
tak nedošlo k nápravě; někteří za dobu fungování nedošli ke kontaktu s OO P ČR. Jasně, píše to mentor, nebo nesmysl-
ně APK volali kvůli odhozenému špačku na chodníku a ani na místo nešli, hlásili to, nezasáhli. Seděli jsme s nimi x krát, i 
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ty, Květo, kolik jsi tomu věnovala energie; pravda je, že od roku 2017 došlo 6x ke změně určeného pracovníka na MěÚ, 
ano to chápu, mělo to vliv na věci. Byl jsem přesto překvapený, jaké kritice z oblasti veřejnosti APK čelí 

Ing. Kudelová: nevím, je-li možné, když se takovou dobu zkouší, jestli by se dalo snížit počet APK, nemuseli by chodit 
stále po stejných trasách; když je jich hodně a chodí stále dokola, člověka napadne, že je bolí nohy a k čemu je to 
vlastně dobré, stálo by za to účastnit se s mentorem školení, pokud by pro některé byla šance pokračovat, možná se 
změní i přístup a zájem; a ti, co nechtějí, třeba se vybičují. Myslím, že počet APK je zbytečný, ale nevím, je-li možnost 
to změnit 

p. Kopínec: nedokážu odpovědět, nevím, jak je detailně položen projekt 

pí Kubíčková: jsou žádány dotace z ministerstva vnitra, tím se i určuje počet APK. Tenkrát jsme k tomu přistoupili kvůli 
pátečním akcím, přidali jsme služby, noční klid je hodně rušen. Jestli vzpomínáte, bylo dost příkladů vandalismu na 
Jesenické, i kvůli tomu se rozšířilo. Vidím to jako dobrou věc, ale souhlasím, že je třeba udělat asi nový výběr. Anebo 
bych doporučila zajet si do Karviné, podívat se, jak to funguje jinde; kvitovala jsem to, že když zavoláme k  BMX, pak ti 
účastníci aspoň utekli, policie tam totiž nepřijede. Totéž u kostela. Vím, že chodí dokola, ale je to taková pochůzková 
činnost. Úplně bych to nevzdávala. 

p. Kopínec: mohu využít váš názor, paní Kudelová, dát protinávrh na redukci míst? Máme hlasovat o částečném reži-
mu? Minimálně 4 lidi bychom museli zachovat. 

Ing. Kudelová: kdyby byli 3, nemuseli by sloužit třeba v úterý, ale byli by v ulicích v pátek. Jde ve trojce střídat, pokud 
by někdo onemocněl a tak?  

Ing. Müllerová: původně bylo 6, nyní je jich pět, pokud byste chtěli redukovat, pak na 4. Měli by chodit po dvou, 
v noční směnu určitě, jeden nám chodí přes den sám. 

pí Kubíčková: jestli jim vynecháme jeden den, lidé si hned osvojí, museli bychom to měnit. Byla bych ale opravdu pro 
to, aby chodili po dvou. 

 

p. Kudela: má to snížení o jednoho člověka vůbec smysl? Bude to nějak motivovat k aktivitě? 

p. Kopínec: vyvolává to velkou averzi, byl jsem fakt překvapen, problém je asi ve výběru lidí 

p. Súkup: respekt je ještě před psem, to vidím jako řešení, člověk a pes 

p. Kopínec: to už bychom byli u jiného projektu 

Ing. Kudelová: hodně lidí má negativní pohled právě proto, že neustále APK chodí stále po stejných trasách, nemyslím 
si, že když neprojdou přes Železnou tři dny, že se něco stane, ale ubralo by negativním hodnocení lidí, kdyby se po-
chůzky řešily  

p. Kopínec: to připomínkujeme při každém sezení, připomínkujeme dnes a denně, je to v lidech 

pí Kubíčková: jestliže někdo nedodržuje zásady a pravidla, svou pracovní náplň, pak je třeba se s ním rozloučit 

p. Doležel: mám technickou poznámku – několikrát tady zaznělo, že ti lidé nemají žádné pravomoci; a pokud jako 
občan nemám pravomoc, mohu jen druhého upozornit, že něco dělá špatně; viděl jsem několikrát, že se stal přestu-
pek, tito lidé-APK šli kolem, ještě se s tím člověkem pozdravili, poplácali a šli dál; nebo u Alberta sedí lidé a popíjejí 
alkohol, APK se tomu vyhnou; můžete zkoušet, co chcete, ale dokud ten člověk nemá pravomoc, neudělá nic. A co se 
týká policie, je linka 158, a totéž u hasičů, nejede-li jedna jednotka, jede druhá; v dřívějších zápisech komise je několi-
krát řečeno 

p. Kopínec: řešil jsem se starým i novým náčelníkem Policie ČR, řekl, že musí vědět a bude hned řešit; taky jsem se 
potkal s nepřizpůsobivým u kruháče, který močil na sloup a kolem šly děti, naproti ležel jeden člověk a na placu u p. 
Richtera další dva. Nevím, jaký pocit by měli návštěvníci města, kluci z Vrbna byli na zásahu nad Karlovou Studánkou a 
z Bruntálu poslali jinou hlídku, než dojela, trvalo to 40 min 

Ing. Kudelová: dávám protinávrh snížit na 3 APK 

Hlasování o protinávrhu: 1 hlas pro (Ing. Kudelová, dále se nehlasuje), protinávrh neprošel 

Hlasování o ukončení APK ke dni 31. 12: 11 – 0 – 3  

ZM rozhodlo o ukončení projektu APK k 31.12.2019 a dále v projektu nepokračovat 
Hlasování: 11 – 0 – 3  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0141/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o ukončení projektu Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality 2018-2020 ke dni 31.12.2019 a dále již v 
projektu nepokračovat 

Hlasování  
Přítomno 14, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Karel Drtil, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš 
Nehlasoval:       
 

 

30. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0178/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Situace kolem výstavby nového DPS 
p. Kopínec: Senior domy Pohoda – došlo k výměně korespondence, dám zastupitelům do emailu, bohužel je stále o 
slibech: přečtu vám dopis Ing. Szkandery: 
„Dne 31. července 2019 jsme obdrželi Váš dopis ohledně dalšího postupu ve věci projektu výstavby domova pro seniory 
ve Vrbně pod Pradědem. Dovolte nám vyjádřit se k současné situaci: Jen pro upřesnění uvádíme, že se nejedná o dota-
ci, ale o dlouhodobé financování ze strany SFRB (Státní fond rozvoje bydlení), které má zajistit výstavbu domova pro 
seniory. 
Sám pravděpodobně dobře víte, jaká je již několik měsíců situace na SFRB, kde je v současnosti problém dotáhnout 
jakýkoliv projekt až do podpisu smluvní dokumentace. To se bohužel týká i našeho projektu ve Vrbně. Vyvíjíme tímto 
směrem maximální úsilí s příslibem posunu nejpozději v průběhu září. 
Stavební povolení bylo vydáno v květnu 2018 s tím, že k zahájení výstavby má dojít do dvou let od jeho vydání. Do pro-
jektu jsme již vložili nemalé finanční prostředky, a i z toho důvodu uděláme maximum pro úspěšnou realizaci projektu. 
Omlouváme se, že Vám ne vlastní vinou způsobujeme obtíže a prodlení a o každé nové skutečnosti Vás budeme nepro-
dleně informovat.“ 
Na to jsme napsali dopis, je rozpor, ve smlouvě nebylo, že zahájení výstavby bude do dvou let, ale dokončení do 2 let; 
tedy v květnu 2020 by stavba měla stát, a to se nedá stihnout; SFRB by měl poskytnout společnosti půjčku, nám bylo 
řečeno, že finanční limit je vyčerpán, bylo pro dva žadatele a na jeden zůstávalo 70 mil. korun; fond nám nemohl říci, o 
jaké subjekty se jedná, ale peníze byly nedostatečné pro postavení nového domova, ani se funkčně nedá stihnout; byl 
jsem minulý týden v Praze u boromejek, došlo ke shodě o dalším postupu. Byly velmi dobře informovány, co se děje, 
věděly, kolik máme v DPS lidí, jaké problémy máme s financováním; jakmile bude posun, budu vás informovat, dnes 
mohu říci, že DPS stát nebude; stavba měla být hotova do 5/2020, tím ale také padají podmínky smlouvy, nesplnili 
podmínky ani kolem DOMA, dal jsem na vědomí, že od nás nemohou očekávat vstřícnost, že budeme hledat náhradní 
řešení; ve čtvrtek máme další důležitou schůzku, pak vám pošlu souhrnnou informaci, ať víte, jak se věci posunuly, 
nebo neposunuly 
 
K výběrovým řízením 
p. Kopínec: vrátím se k dotazům, jakým způsobem bylo připraveno výběrové řízení. Představuji vám nového jednatele 
TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO pana Pellu, dám mu slovo. Na SKaV nebylo výběrové řízení vypsáno, když tam kdysi 
nastupovala Hana, taky nebylo výběrové řízení, vedení potřebovalo člověka, který problematiku zná. SKaV dozná vel-
kých změn, bude mít pod sebou CR, veškeré kulturní akce, Pavla ukázala, jaké má schopnosti zorganizovat věci, dle 
mého je to dobrá volba a až čas ukáže. Nebylo VŘ, dobře víš (na členku ZM Janu Soudkovou – pozn. zapisovatelky), že 
jsme nemuseli vypisovat, právní služba nám doporučovala postupovat tak. Nepochopil jsem dobře, co jsi chtěla po 
kontrolním výboru, tu transparentnost. Budu mluvit o výběrovém řízení na ředitele TS, jak jsem pojal, abych předešel 
věcem, že jsme si sem dosadili „svého člověka“. To jsem slyšel, osobně s místostarostkou jsme měli své tipy, s plným 
vědomím mohu říci, že jsme postupovali správně. A členem komise byl i pan Valenta a také radní. Ještě k Pavle (Ing. 
Müllerové, jmenované do funkce ředitelky SKaV – pozn. zapisovatelky), chtěl jsem, aby nás Pavla prezentovala, domlu-
vil jsem se s ní, že připraví vizi a představí, jak vidí pokračování Střechy, s IC, pořádáním kulturních akcí. Pavla zpraco-
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vala a prezentovala radním, poté byla jmenována do své funkce. Vadí mi takové názvy jako „trafika“. A k výběrovému 
řízení na TS, proč jsem nedal veřejnou výzvu, protože když jsem viděl, když jsme sháněli nového ředitele na DPS za p. 
Vavříka, někteří lidé se honosili i dvěma tituly, to i z USA, ale byli to třeba řidiči, kdo by se přihlásil na ředitele. Jací lidé 
volali, že by měli zájem, proto moje vize byla raději rozhodit sítě v rámci technických služeb měst, skláren a jiných. Už 
jsem slyšel, jak nastupuje do TS mladý pan Doležel a další hlášky. Měli jsme 5 lidí, vesměs se dozvěděli o výběrovém 
řízení z odborných kruhů. Chtěl jsem člověka, který o TS něco ví, přitom se nechci dotknout třeba ředitelů škol… Ne-
chtěl jsem 2denní výběrové řízení, proto jsme vybrali tyto lidi. Třeba uchazeč z Jeseníku byl obchodní zástupce jedné 
velké firmy, která se zabývá skládkováním. Další muž z Vrbna byl manažer, který byl asi ve 3-4 firmách, měl zkušenosti 
z vedení kolektivu. Další člověk z Karlovic pracuje v místní firmě, příjemně mě překvapil, byl dobře připravený a skončil 
ve výběru těsně za p. Pellou. Další z Krnova, starší člověk, dělal jednatele ve velkých firmách. Pravda je, že nejlépe 
připraven a nejlepší nápady prezentoval pan Pella. Požádám jej, aby řekl, jak se dozvěděl o výběrovém řízení, abychom 
předešli dohadům. Vybrali jsme dobře a přeji mu zdar v řízení TS, kde řešíme dost významné problémy, třeba minulý 
rok půl milionu ve ztrátě, a letos bude ještě vyšší. Musíme nastavit nový směr, máme parcelu, na které chceme usku-
tečnit překladiště, sběrný dvůr, aj., centralizovat a zajistit rozvoj TS. Máme úkol dostat se z červených čísel, to přitom 
při investicích určitě neovlivníme, ale musí být plus ve službách pro občany a v odpadech, Chci poděkovat i pracovní-
kům TS, jak novému jednateli vycházejí vstříc. Je krátká doba, uvidíme, jak dopadne příští rok. 
Bc. Pella: o pozici na jednatele, o té jsem se dozvěděl, protože jsem působil v dozorčí radě u TS města Krnova, pět let 
jsem spolupracoval. Měl jsem tedy informaci, že pan Valenta odchází do důchodu, zajímal jsem se, zda bude výběrové 
řízení a mohl jsem vypracovat koncepci. Následně jsem byl pozván na výběrové řízení, prezentoval jsem koncepci a 
pak následoval soubor odborných otázek. Nastoupil jsem od 1. 9., ve funkci jsem krátce, ale snažím se, a členům do-
zorčí rady jsem interpretoval, čeho se chci držet. Dále si odbornost zvyšuji studiem v magisterském studii na VŠB v 
Ostravě 
p. Kopínec: zaujaly nás i práce na několika projektech 
Bc. Pella: sportoviště tu nejsou v rámci TS, jako v jiných městech, ale jde o rozvoj, nebo o nakládání s odpady 
Ing. Müllerová: zastupitelé mě znají a vědí, že práci umím dělat; asi 4 roky jsem byla vedoucí odboru vnějších vztahů, 
pod ten spadala kultura, zpravodaj a další; a s lety jsem se také někam posunula 
p. Kopínec: musím ještě říci, že se Pavla účastnila výběrového řízení na manažerku Euroregionu Praděd, je vedlejší 
činnost na živnostenský list a může to dobře fungovat propojeně, podpořil jsem ji, přišla za mnou ještě před výběro-
vým řízením na ředitele SKaV a já ji podpořil na základě osobního dotazu, co kdyby to narušovalo fungování ve funkci 
ředitelky SKaV. Ujišťuji vás, že jsme se snažili dělat výběrové řízení podle nejlepšího svědomí a vyvracím jakékoli boční 
zájmy. Nedali jsme si sem „vlastní lidi“, šlo o co nejlepší fungování organizací. 
 
Další dotazy k VŘ nejsou. 
 
Doplnění k prodeji nemovitostí DOMA 
Mgr. Fotopulos: jen doplnění k DOMA, byla tu poznámka o naší pojistce týkající se práva zpětné koupě, zřizuje se 
právo věcné, takto bude i zapsáno v katastru nemovitostí. Po dobu 10 let, kdykoli ZM dojde k závěru, že nejsou plněny 
naše podmínky, můžeme právo uplatnit 
 
K návrhu proměny centra města 
p. Súkup: chtěl bych vědět více o návrhu paní arch. Barvikové, co nového je známo k rekonstrukci centra, určitě nejde 
říci vše, ale co dalšího se podnikne 
p. Kopínec: jedná se o možnost zbudování nového náměstí Vrbna, všichni si uvědomujeme, že nemáme náměstí; sho-
dou okolností, dostali jsme se k arch. Barvikové, napadlo ji pěkně využít oblast kolem pošty, informačního centra, 
současného hřiště a vytvořit nové centrum tam. Za poštou a kolem nejsou pozemky města, nasnadě byla jednání 
s Energoaquou, což nebylo jednoduché. Na schůzku jsem čekal 3 měsíce, byli jsme v Rožnově včera s arch. Barvikovou. 
Říkal jsem vlastníkům pozemků popravdě, že město nyní nebude mít prostředky na koupi a že by mohli vystupovat 
jako developeři, jen aby tam nepustili průmyslovou výrobu. Máme tedy vytipovány pozemky. Není to ani ve stadiu 
studie, hlavně jsme potřebovali oslovit Energoaquu. Jsem překvapen, toto jednání dopadlo nad očekávání, pan Havel-
ka přizval kolegu, nápad se jim líbil, prezentovali jsme ho zatím jen ve skice. Jakmile budeme mít něco víc, představili 
bychom Vám to. Bylo by IC, shodily by se staré plechové ploty u hřiště, kolem pošty by měla vzniknout nová zástavba 
malých obchůdků s bydlením v patře. Je to o velkých diskusích, je první vlaštovka, jsem rád, že jsme se domluvili s Ing. 
Havelkou, ten má velký vliv na to, co se s pozemky bude dít. Chystáme s Ing. Barvikovou. A včera to pro mě nebyl jed-
noduchý den, v 8 hod se mi narodil syn a v 10 hod jsem už měl být v Rožnově. Chci jen uvést na pravou míru, chci 
v radě města ve středu předložit jen návrh, kde je zakomponován současný kruháč s úpravou tržních ploch, vyjíždělo 
by se zezadu od Biskupských lesů, aby nedocházelo ke střetu s cyklisty. Je ucelený návrh, za mého fungování se to ještě 
nestihne, ale bude úkol dalších zastupitelstev.  
p. Súkup: doplním k tomu, co jste zmínil, tímto návrhem by měl vzniknout obchvat mezi obchodními domy. A ještě 
jedna věc… 
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Jízda přetížených vozů s kmeny z kůrovcové kalamity 
p. Súkup: chci odpovědět, co může udělat město, včera jsem se jako občan zajímal, proč jede proti mně po Střelniční 
naducané auto s dřevem, na místních komunikacích takové nemá co dělat 
p. Kopínec: nemůžeme dělat nic jiného než vyzvat okamžitě policii. Nejsi sám, kdo je viděl, sváží se kmeny ve směru od 
„psíčkárny“ a jinými uličkami 
p. Súkup: tady musí být autorita města, je to přece místní komunikace města, nemůže nám být jedno, že pojede 40t 
auto; když jsem byl napaden u kostela, policie se nedovoláte. Tu komunikaci bude zase platit město 
p. Kopínec: i když budou z nebe pršet žáby, je to vina města…? Lesní zákon je nadřízen silničnímu, my za náhradu mu-
síme umožnit vjezd, pracoval jsem u lesů, jsou vleklá jednání o náhradách, je to složité, často to končí u soudu, a lesní 
zákon je nadřazen. Víme, že auta jezdí po místních komunikacích, které na to nejsou stavěné, jsou i lesní cesty i místní 
účelové komunikace. Jednou z velmi zasažených lokalit je právě naše město, Moravskoslezský kraj (MSK) už několikrát 
vstoupil v jednání, jak se bude řešit a financovat, to je k řešení na státní úrovni. MSK a potažmo stát na kůrovcovou 
kalamitu nějaké peníze uvolní, ale my jsme v situaci, že nás kůrovec žere ze všech stran. Ptali jsme se okresního ředi-
telství P ČR, v okrese BR jsou jen 4 místa, kde může být váha na auta, není to jednoduché ani pro policii, jakmile se 
objeví policisté s váhou, okamžitě tam ta auta přestanou jezdit, řidiči mají vysílačky a pošlou si informaci. Není jen na 
řešení města, ale celkovém řešení v rámci ČR. Vracel jsem se tuhle z Prahy přes Vysočinu a byl jsem zděšen, co se tam 
děje, je z 90 procent zasažena 
pí Kubíčková: MSK, jak spravuje cesty, pak znovu po nich jezdí těžká přetížená auta a na MSK se vede diskuse, proč 
budeme něco opravovat. Jsou na to normy, divili jsme se třeba, že spravují v Oborné cestu a není tak poničená. Život 
jde dál, není jiná šance, s kůrovcem je to strašná situace a nejsou na to lidi. Autům je určena maximální nosnost a tedy 
řidiči by neměli jezdit s přeplněnými náklady. 
p. Kopínec: lesní zákon je opravdu nadřazen.  
 
K úplné uzavírce silnice II/451na průjezdu městem 
p. Kopínec: k rekonstrukci ulice Nádražní, v pondělí jsme byli na jednání v Bruntále, výběrové řízení na dodavatele 
stavby bylo ukončeno. Volal mi zástupce SS MSK v pátek v odpoledních hodinách, že mají problémy a že nebude jedna, 
ale dvě uzavírky, že ta druhá bude až v příštím roce. Málem mě trefil šlak. Veškeré informace jsou na našich webových 
stránkách, přečtěte si to, snažil jsem se připomínkovat. Zápis psala paní Malinová (odbor dopravy, silničního hospodář-
ství a zemědělství MěÚ Bruntál – pozn. zapisovatelky), připomínkovali jsme věci hlavně k výjezdu na Dělnickou. Byla 
diskuse, jak se dostat do skláren, není možné, aby se tam nedostalo 10 firem, nebo nemožnost jízdy svozu odpadu, 
seniortaxi a další. Přečtěte si, plná uzavírka bude od Benziny po zhruba začátek nádraží u nového workoutového hřiště, 
provoz od benzinek bude minimálně jednosměrný. Když jsem se dotazoval na vjezdy na Dělnickou, chtěl jsem do zápi-
su uvést, že se cestáři budou muset spojit se zástupci firem, informovat je, jak co budou dělat, když budou pokládat 
konstrukční vrstvy. Byl jsem ubezpečen, že vjezd bude znemožněn max. na půl dne, u jednání byla také Husqvarna, 
která denně 20 auty pendluje k Odetce. Informaci máte na webových stránkách. Podívejte se na ně. 
 
Příprava nových obecně závazných vyhlášek (OZV) 
Mgr. Janků: připravujeme dvě OZV o regulaci hlučných činností a nočního klidu, budeme obesílat různé spolky, aby 
nahlásily akce; a musíme novelizovat vyhlášku o volném pobíhání psů, ta stále platná je od 2008 a došlo k  novelizaci 
některých zákonů. Chceme, aby bylo psům zakázáno volně pobíhat v centru města, návrh OZV půjde k posouzení od-
boru dozoru MV 
p. Kopínec: jste-li pejskaři, od 1. ledna 2020 musíte mít čipovány své psy, jinak u zvířat nebudou platit vakcinace na 
vzteklinu; a připomínka, jestli ponechat neděle, omezovat zahrádkáře v sečení, štípání dřeva atd., když firmy mohou 
pracovat, soukromníci, nebo při rekonstrukci domů a bytů, ptám se, ponecháme ve vyhlášce? Obyvatelé panelových 
domů řeknou, že ano, ale lidé z domů možná ne? 
pí Kubíčková: všichni i mezi sousedy kvitujeme, že je v neděli klid, lidé si na to zvykli, nemusí mi nikdo v neděli rušit 
klid 
p. Kopínec: tedy necháme v původním znění 
 
Pozvánka Svazku obcí Bruntálsko 
pí Kubíčková: za mě poslední věc, naše členství ve Svazku obcí Bruntálsko: zvu na 24. října do KD v Razové na konfe-
renci, bude k vizím rozvoje regionu, budou hosté z kraje i snad Poslanecké sněmovny; chceme se podívat, jak pokračo-
vat dál. Kapacita sálu je omezena, ale nepředpokládám, že malé obce budou chtít jet. Oslovujeme vás, zastupitele, 
abyste věděli, o co jde a jestli to má pro město význam, jak věci koordinovat; podali jsme žádost do operačního pro-
gramu Zaměstnanost, na rozvoj veřejné správy. Svazek funguje, velký problém mají ale malé obce, kde působí starosta 
a třeba jen další jeden člověk. Byla bych ráda, kdyby aspoň pět lidí z Vrbna mohlo jet. 
p. Kopínec: pošli pozvánku, pošleme ji zastupitelům 
pí Kubíčková: bylo by dobré seznámit se i se starosty jiných obcí, mezi sebou 
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p. Kopínec: děkujeme za pozvání.  
 
Povinnosti řádného hospodáře 
p. Doležel: dlouho jsem tady na jednání zastupitelstva nebyl, chci poděkovat za pěkné Vrbenské slavnosti, moc se 
povedly. Ale nejen chvála. Všichni, jak tu sedíte, jste jako zastupitelé slibovali, že budete řádnými hospodáři. Dnes 
zaznělo, že starý jednatel TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO odešel, i s pěkným odstupným. Uvažujete, že po něm budete 
vymáhat škody, třeba za to, že přijal před koncem nového pracovníka, v době, kdy věděl, že TS jsou v červených čís-
lech, a ještě mu zkrátil smluvně zkušení dobu? 
p. Kopínec: do toho jednateli nemůžeme mluvit, nový pracovník má smlouvu na dobu určitou? 
pí Machetanzová: ne, řádnou, na dobu neurčitou, jen s kratší zkušební dobou 
p. Kopínec: nechejme na novém jednateli, aby pracoval; byla rozhodnutí, jaká byla, kdyby snad na něj vyskočil nějaký 
„bubák“, to bychom jako řádní hospodáři nemohli nechat jen tak, ale nejsem ztotožněn s  tím nyní řešit; předchozí 
jednatel ale odešel na základě vlastní žádosti 
pí Kubíčková: měnili jsme i jednatele TEPLA VRBNO, i zde je záležitost nového jednatele podívat se na věci, je v jeho 
kompetenci  
p. Kopínec: kdyby jednatel za námi přišel, že zjistil zásadní pochybení, určitě tak nenecháme; ale tak jsme ani neuvažo-
vali, seděli jsme snovým jednatelem, zajímá mě, jak se snaží dle svého pozvednout ekonomiku, jsme v  kontaktu i více-
krát týdně, konzultujeme věci. Pokud by se zjistilo zásadní pochybení, jako bylo v Teple, určitě bychom jednali 
pí Kubíčková: nový jednatel Tepla si udělal pořádek taky; je na jednateli TS, aby jednal, vedl podnik, je to jeho parketa 
 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

odpovědět na dotazy občanů a zastupitelů 

 

 

31. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0179/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

bez připomínek 
 
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 6. jednání ve 20:00 hodin ukončil.  

 

Petr KOPÍNEC 

 starosta města 
  v.r. 
 
 
 
 Jana Soudková Mgr. Zdeněk Bártek 
 ověřovatel   ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 19.09.2019 a podepsán 25.9.2019 
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