
 

 

 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 8. jednání dne 11.12.2019 
 
Místo konání: Středisko chytrých aktivit 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, 
Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 

Omluveni: Karel Drtil, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni: nikdo 

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Martin Pleva, 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. Zpráva o činnosti rady města 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 5.11.2019 

5. Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 24 a 25 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 166/1 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 162/2 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 165/2 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 580 a 579/2 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 865 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1005 a 1008 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1224/1 a 1229 

16. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část 1242/1 za část 1242/17 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 204 
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18. Prodej nemovitosti - pozemku 223/1 

19. Prodej nemovitosti - části pozemku 391/2 

20. Prodej nemovitosti - části pozemku 575 

21. Prodej nemovitostí - pozemků 1231 a části pozemku 1220/1 

22. Smlouva o bezúplatném převodu mezi Městem Vrbno p. P. a Městem Horní Benešov, Škoda Fabia 

23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

24. Žádost o dotaci "Cesta kolem vody" 

25. Žádost o dotaci "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 

26. Přijetí nemovitého daru - TJ Sokol 

27. Participativní rozpočet 

28. Výpověď smluv se společnosti SENIOR DOMY POHODA 

29. Úprava ceny vodného a stočného 

30. Návrh OZV č. 3/2019 O ochraně rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností 

31. Návrh OZV č. 8/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro 
volné pobíhání psů 

32. Návrh OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

33. Návrh OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů 

34. Návrh OZV 6/2019 o místním poplatku z ubytování 

35. Návrh OZV 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

36. Směrnice 1/2019 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fond Města Vrbna pod Pradědem 

37. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociální fondu města Vrbno pod Pradědem 

38. Zápis z jednání Finančního výboru 

39. Výsledky hospodaření města Vrbno pod Pradědem 1-11/2019 

40. Rozpočtové opatření č. 6 /2019 

41. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

42. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2019 

43. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 

44. Rozpočet Sdružení obcí Vrbenska na rok 2020 

45. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková 
organizace 

46. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická  448, okres Bruntál, příspěvková 
organizace 

47. Dodatek č.5 ke zřizovací listině Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

48. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2020 

49. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na r. 2020 - Help- In, o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál 

50. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem 

51. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace-sportovní 
aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 

52. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem 

53. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 
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54. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 

55. Zřizovací listina Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno,p.o. 

56. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2020 

57. Dotazy - diskuse 

58. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0228/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0145/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 8. zasedání zastupitelstva města 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Ing. Petr Gross 
 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0229/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 
V 16:09 přichází Ing. Petr Gross. Zastupitelé jsou nyní v počtu 16. 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0146/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
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Číslo materiálu: 0230/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: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0147/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

ke dni 11.12.2019 nebyl zastupitelstvem uložen žádný úkol 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 5.11.2019 
Číslo materiálu: 0215/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0148/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze dne 5.11.2019 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků 
Číslo materiálu: 0214/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Na 6. jednání Zastupitelstva města, konaném dne 18.9.2019, došlo k použití výhrady zpětné koupě při vy-
hlašování záměru na prodej pozemků vhodných pro stavbu RD. Z toho vzešel požadavek výhradu zpětné 
koupě zahrnout do existujících Pravidel pro prodej nemovitostí – pozemků. 
 
Výhrada zpětné koupě se využívá jako vedlejší ujednání při uzavírání kupní smlouvy a je upravena v NOZ 
(nový občanský zákoník) v § 2135–2138. Výhrada dává prodávajícímu možnost požádat ve smluvené lhůtě 
o vrácení prodané věci zpět do jeho vlastnictví (podobně jako u předkupního práva). Výhodou výhrady oproti 
předkupnímu právu je pro město skutečnost, že si samo rozhodne, zda využije možnosti a požádá o vrácení 
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nemovitosti a tím o obnovení svého vlastnictví. Výhrada zpětné koupě se sjednává jako právo věcné, které 
se zapisuje do katastru nemovitostí. 
 
U výhrady zpětné koupě jsou v § 2137 stanoveny lhůty trvání výhrady zpětné, které si mohou smluvní strany 
sjednat odlišně. Zastupitelstvo si zvolilo pětiletou lhůtu, během které musí kupující na pozemku realizovat 
stavbu. 
 
Je na zváženou, zda tuto lhůtu nezvýšit. V případě výstavby RD dodavatelským způsobem je tato lhůta splni-
telná. Horší pozici pro splnění lhůty bude mít kupující, který stavbu bude realizovat svépomocí. Cílem je 
v Pravidlech pro prodej nemovitostí – pozemků navrhnout ke schválení řešení, které stanoví postup uplatně-
ní výhrady zpětné koupě. 
 
Navrhujeme výhradu zpětné koupě uplatnit v případě, kdy v pětileté lhůtě nezačnou stavební práce na zá-
kladech stavby. Cílem je vyhnout se použití výhrady zpětné koupě u pozemku s rozestavěnou stavbou. To 
by nutně vedlo i k vypořádání nákladů, které stavebník na stavbu vynaložil. Text znění je v Pravidlech pro 
prodej nemovitostí – pozemků označen červenou barvou (Čl. 4 odst. 2): 
 

2. prodej – kupní smlouvou s výhradou zpětné koupě: 

 -   pozemky ke komerční výstavbě většího rozsahu, 

 -  výstavbě jednotlivých rodinných domů a bytových domů situovaných ve všech katastrálních územích 
města Vrbno pod Pradědem 

 

Výhrada zpětné koupě bude uplatněna v případě, kdy kupující do pěti let od zápisu   vlastnického práva 
s výhradou zpětné koupě do katastru nemovitostí nezahájí na nemovitosti stavební práce na základech budoucí 
stavby. 

 
Zastupitelstvo může rozhodnout o uplatnění výhrady zpětné koupě v případech hodných zvláštního zřetele. 
 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem vydalo na svém zasedání konaném dne 16.10.2019 usnesení č. 
0143/ZM/07/2019 Územní plán Vrbna pod Pradědem formou opatření obecné povahy. V tuto chvíli nový ÚP je zveřej-
něn na úřední desce a nabyde účinnosti patnáctým dnem od data zveřejnění. 
 
Nový ÚP zavádí rozdílné označení území než dosud platný ÚP. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit názvy ploch v Čl. 3 
odst. 2) tak jak je používá nový ÚP. Ke změnám cen pozemků nedošlo, pouze došlo k doplnění nových názvů ploch 
podle původní ÚP. 
 
Stanovisko OVaŽP:  Bez připomínek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: K bodu nebylo přijato rozhodnutí. Vzhledem k způsobu zjišťování cen pozemků. Žádáme 
radu o přizvání p. Richtera, který předloží návrh způsobu zjišťování cen pozemků v místě a čase obvyklém. 
Stanovisko KV: Bez připomínek. 
 
Majetkový výbor předložil vlastní návrh na doplnění a úpravu Pravidel pro prodej nemovitého majetku - po-
zemků. Návrh naleznete v příloze. 
Stanovisko MPO k návrhu MV: 
1. 
Doplnění čl. 2 Základní pojmy (doplnění odst. 8) a 9) 
- doplnění je citací ze zákona o oceňování (popis stanovení cen zjištěné a obvyklé). K tomu nemáme žádné 
výhrady. 
- nemáme výhrady k připočítávání DPH ke stavebním pozemkům. Tedy považovat cenu stanovenou znalec-
kým posudkem za cenu bez DPH. V roce 2016 MPO předložil zastupitelstvu návrh Pravidel pro prodej ne-
movitého majetku - pozemků, který počítal s připočítáním DPH k ceně stavebního pozemku. Tento návrh 
nebyl přijat. Majetkový výbor předložil návrh, který se opíral o stanovisko Prof. Ing. Alberta Bradáče DrSc., 
který dovodil, že cena stanovená znaleckým posudkem je cena konečná včetně DPH (zákon č. 526/1990 
Sb., § 2 odst. 1 a zákon č. 235/2004 Sb., § 36 ods. 7 a 8). Tento návrh byl zastupitelstvem přijat. Návrh MV 
podporujeme. Povede sice ke zvášení ceny stavebních pozemků o 21%, ale na druhou stranu město získá 
do rozpočtu plnou cenu za pozemek (cenu, která nebude krácena o DPH). 
V tomto bodě je potřeba zmínit ještě jednu skutečnost. Stále máme již vyhlášené záměry na prodej a také i 
rozhodnutí o prodeji podle zatím platných pravidel. Tedy, že u stavebních pozemků je cena stanovena zna-
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leckým posudkem cenou konečnou (tedy s DPH). Navrhujeme tyto převody realizovat tak, jak již byly schvá-
leny a neprovádět rušení schválených usnesení kvůli doplnění DPH. 
2. 
Úprava a doplnění čl. 3 Stanovení ceny pozemků 
- k návrhu nemáme výhrady. 
3. 
Doplnění čl. 4 Způsob prodeje 
- k citaci ustanovení NOZ k výhradě zpětné koupě nemáme výhrady. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0149/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 239/15/2016 ze dne 21.9.2016 s účinností od 11.12.2019 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 24 a 25 
Číslo materiálu: 0208/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  F… F… 
za účelem:  
 
Podle ÚP se plochy smíšené obytné městské. 
 
pronájem: budova č.p. 577 částečně pronajata 
 
vada:  bez 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. 
Přes pozemek je zajištěn přístup ke stavbě města na pozemku parc.č. 24. k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr. 
Stanovisko MV: Nedoporučujeme vyhlásit záměr. 
Stanovisko KV:Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Viz stanovisko MPO. 
Stanovisko MPO: Vyhlášení záměru nedoporučujeme. Pro dané pozemky je zpracován projekt na zbourání 
budovy č.p. 577 a výstavby bytového domu. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0150/ZM/08/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 24 o výměře 2612 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 577, způsob využití: občanská vybave-
nost 

 - pozemku parc. č. 25 o výměře 666 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 166/1 
Číslo materiálu: 0204/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… I… a M…I… 
za účelem: vytvoření funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (I…) 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Pozemek souvisle navazuje na pozemek města na parc.č. 163 a na hranici s pozem-
kem 162/2 je umístěno vedení distribuční soustavy elektřiny VN s ochranným pásmem. Prodej nedoporuču-
jeme. 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr. 
Stanovisko MV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Souhlasíme se stanoviskem MPO. 
Stanovisko MPO: Pozemek navrhujeme ponechat v majetku města. Z východní strany zpřístupňuje pozem-
ky ve vlastnictví města (163, 162/2, 162/1), které jsou podle ÚP určené k zastavění 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0151/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhoduje  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 166/1 o výměře 298 m2, zapsaný na LV 179 v k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 90/5176/2019 ve výši 96400 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 162/2 
Číslo materiálu: 0210/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  podílové spoluvlastnictví J… P… (1/2) a M… P… (1/2)  
za účelem: odkup pozemku stavbou hospodářské budovy 
 
Podle ÚP se plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (P…) 
 
vada:  na pozemku se nachází stavba ve vlastnictví jiného majitele 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučujeme vyhlásit záměr. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Doporučujeme vyhlášení záměru. Na pozemku města stojí stavba ve vlastnictví žadatele. 
Zájmem města je odprodat pozemek vlastníkovi stavby na základě předkupního práva podle § 3056 NOZ. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0152/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 162/2 o výměře cca 12 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 93/5179/2019 ve výši 301 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 165/2 
Číslo materiálu: 0209/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… K… a M… K… 
za účelem: odkup pozemku stavbou hospodářské budovy 
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Podle ÚP se plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (SJM K…) 
 
vada:  na pozemku se nachází stavba ve vlastnictví jiného majitele 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV:Doporučuje vyhlásit záměr 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Doporučujeme vyhlášení záměru. Na pozemku města stojí stavba ve vlastnictví žadatele. 
Zájmem města je odprodat pozemek vlastníkovi stavby na základě předkupního práva podle § 3056 NOZ. 
 
 

Rozprava: 

Bez přopomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0153/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 165/2 o výměře cca 27 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 301 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 
Číslo materiálu: 0212/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Stanovisko OVaŽP:  Bez připomínek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje vyhlásit záměr. 
Stanovisko KV: Bez připomínek. 
Stanovisko MPO: Předkládá se návrh na vyhlášení záměru na prodej jednotky ve vlastnictví města. Jedná 
se o poslední jednotku v majetku města v budově č.p. 492. Žadatel není. 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0154/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

jednotka č. 492/3  

-způsob využití: byt, vymezena v budově č.p. 492 

podíl 6476/193875 

-podíl na společných částech budovy č.p. 492, způsob využití: bytový dům 

-podíl na pozemku parc. č. 1386, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

to vše zapsáno na LV 1674 a 1675 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 97/5183/2019 ve výši 638300 Kč 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 580 a 579/2 
Číslo materiálu: 0205/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  podílové spoluvlastnictví K… T… a P… K… 
za účelem: vytvoření funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele 
 
Podle ÚP se plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (T…, K…) 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje vyhlášení záměru. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez připomínek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0155/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 580 o výměře 331 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 579/2 o výměře 225 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 164490 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
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Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 865 
Číslo materiálu: 0207/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  I… Z… 
za účelem:  
 
Podle ÚP se plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  na pozemku stavby v majetku jiného vlastníka 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. 
Není splněna podmínka § 20 odst. 3 vyhl. 501/2006 Sb, o  obecných požadavcích na využívání území, tj. 
pozemek se vždy vymezuje tak, aby mj. umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na 
veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje vyhlášení záměru. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Současně považujeme za potřebné podat žadateli 
kvalifikované zdůvodnění zamítnutí žádosti. 
Stanovisko MPO: V roce 2016 bylo zahájeno jednání o prodeji pozemku vlastníkům domu Dělnická č.p. 220 
na základě usnesení Zastupitelstva města č 275/16/2016 ze dne 14.12.2016. Zájmem města je odprodat 
pozemek vlastníkům stavby na základě předkupního práva podle § 3056 NOZ. Tehdy jeden spoluvlastník 
odmítl pozemek koupit a tím pádem sešlo z připravovaného prodeje. Současná žádost o odkup neřeší hlavní 
problém, kterým je nesoulad vlastníka stavby a pozemku. Dále se domníváme, že pozemek parc. č. 865 
tvoří funkční celek s domem č.p. 220 a prodat jeho část jen jednomu spoluvlastníkovi není vhodné řešení. 
Navrhujeme držet se stále platného usnesení č. 361/20/2017 ze dne 21.6.2017 a odprodat celý pozemek 
všem řádným spoluvlastníkům stavby č.p. 220 a nepoškodit tím předkupní práva zbylých spoluvlastníků 
domu 220. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0156/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

část pozemku parc. č. 865 o výměře cca 425 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 94/5180/2019 ve výši 394 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1005 a 1008 
Číslo materiálu: 0203/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… G… 
  R… P… (zažádal o pozemek parc. č. 1005) 
za účelem: J… G… za účelem stavby RD 
  R… P… za účelem vytvoření funkčního celku s pozemkem 1004 
 
Podle ÚP se jedná o plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: 1008 ano (T… J…) 
  1005 ne (v současné době neuzavřená nájemní smlouva s Petrášem) 
 
vada:  ano (na pozemku drobné stavby) 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučujeme vyhlásit záměr. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. Současně považujeme za vhodné, aby stávající uživatelé 
(Treimer, Petráš) byli seznámeni se záměrem. 
Stanovisko MPO: O pozemek parc. č. 1005 žádají dva žadatelé. Podle platných pravidel by měli o pozemek 
soutěžit. Dohromady pozemky 1005 a 1008 představují plochu, na které může být postaven RD. Samostatně 
jsou pozemky pro stavbu RD malé. S ohledem na nedostatek ploch vhodných pro stavbu RD navrhujeme 
tyto pozemky prodávat společně. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Já bych k tomu řekla něco z historie. Tady ty zahrady ze zadní strany Husovy ulice byly v rámci městské-
ho území. Vycházeli jsme vždy z toho, že je to až taková krajní možnost zahušťování výstavby a naším cílem bylo vždy 
dělat ucelené lokality tak, jak je ta protější strana anebo lokalita u stavaře, Žižkova, kde byla zpracována studie. Nelíbí 
se mi tam teda úplně ten argument, i když to nechci vyčítat panu Fotopulosovi, že nemáme místa ke stavění. Já bych 
spíš si povzdechla nad tím, že za posledních 5 let se neudělali žádné kroky k tomu, aby se ta zastavovací studie pro 40 
domů na Žižkové začala řešit jak projekčně, tak realizačně. Ta studie je součástí už minulého schváleného územního 
plánu, nikoliv až nynějšího. Myslím si, že bychom měli jít s velkou vervou do přípravy dalších lokalit, kdy je v tuto chvíli 
období, kdy se zvýšil zájem o místa na rodinné domy a ten zásah do těch zahrad mě připadá až jako taková poslední 
věc. Takže toto je můj názor.  Spíše apelovat na vedení města, aby do toho rozpočtu zahrnuli a velmi urychleně řešili 
těch 40 domů na Žižkové. 

Ing. Pešatová: Na březnovém zasedání zastupitelstva budeme chystat jak lokalitu Žižkova, tak i Střelniční, kde už je 
schváleno územním plánem stavba těch domů a rozhodneme se, pro které lokality to necháme. Necháváme zpracovat 
ještě takovou studii, jaké náklady budou na výstavbu těch inženýrských sítí v lokalitě Žižkova. Tu Střelniční už máme 
připravenou. Takže na březnovém zasedání rozhodneme.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0157/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1005 o výměře 293 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
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- pozemku parc. č. 1008 o výměře 422 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 91/5177/2019 ve výši 273020 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let v případě nepostavení RD 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 13, proti 2, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. 
Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti: Pavel Kamenský, Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se: Hana Janků 
Nehlasoval:       
 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
Číslo materiálu: 0206/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… V… a N… V… 
za účelem: rozšíření pozemku 
 
Podle ÚP se plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (SJM V…) 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Není splněna podmínka § 20 odst. 3 vyhl. 501/2006 Sb, o  obecných požadavcích na 
využívání území, tj. pozemek se vždy vymezuje tak, aby mj. umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl 
dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje vyhlášení záměru, nicméně doporučuje se tímto problémem zabývat a zpra-
covat zastavovací studii předmětného území. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. Dle sdělení odboru výstavby je nutné sloučení požado-
vané části s pozemkem žadatele parc.č. 1224/2. 
Stanovisko MPO: Pozemek parc. č. 1224/1 společně s pozemkem parc. č. 1229 představuje největší zasta-
vitelnou plochu v Mnichově v majetku města. Navrhujeme tuto plochu nedrobit a v budoucnu komplexně řešit 
za účelem nové zástavby. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0158/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 750 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné 
území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 287 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
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Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1224/1 a 1229 
Číslo materiálu: 0211/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  H… R… 
za účelem: údržby a hospodaření 
 
Podle ÚP se plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (R…) 
 
vada:  bez vad 
 
 
Stanovisko OVaŽP: U navržené části na pozemku 1224/1 není splněna podmínka § 20 odst. 3 vyhl. 
501/2006 Sb., o  obecných požadavcích na využívání území, tj. pozemek se vždy vymezuje tak, aby mj. 
umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  
Scelit lze pouze dva pozemky stejného druhu (případná změna druhu pozemku by byla podmíněna vydáním 
územního rozhodnutí o změně využití území dle § 80 odst. 1 písm. e) SZ) 
Stanovisko RM: Doporučuje nevyhlásit záměr. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje vyhlásit záměr. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Viz stanovisko MPO. 
Stanovisko MPO: Pozemek parc. č. 1224/1 společně s pozemkem parc. č. 1229 představuje největší zasta-
vitelnou plochu v Mnichově v majetku města. Navrhujeme tuto plochu nedrobit a v budoucnu komplexně řešit 
za účelem nové zástavby. 
Žadatel má dále zájem o koupi pozemku parc. č. 1231 v k.ú. Mnichov pod Pradědem. Na tento pozemek již 
byl usnesením č. 0128/ZM/06/2019 ze dne 18.9.2019 vyhlášen záměr na prodej. Protože o pozemek mají 
zájem dva žadatelé, tak proběhne soutěž. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0159/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 447 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

- části pozemku parc. č. 1229 o výměře cca 1510 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 88/5174/2019 ve výši 293 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

16. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část 1242/1 za část 1242/17 
Číslo materiálu: 0213/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

ÚP: plochy smíšené obytné městské (oba pozemky) 
žadatel: K… P… (vlastník pozemku parc. č. 1242/17) 
 
vady: 
1242/1 – pozemek v majetku města bez vad 
1242/17 – pozemek v majetku Kateřiny Putnerové je zatížen zástavním právem ve prospěch Raiffeisenbank 
a.s. 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez  připomínek. 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje směnu. 
Stanovisko KV: Souhlasíme se stanoviskem MPO. Zároveň navrhujeme podrobné posouzení na místě, aby 
nedošlo k ohrožení stability opěrné zdi podél parkoviště. 
Stanovisko MPO: Směnu doporučujeme realizovat až vlastník pozemku parc. č. 1242/17 tento pozemek 
očistí od zástavního práva. Do té doby doporučujeme záměr nevyhlašovat. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0160/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

část pozemku parc. č. 1242/1 o výměře cca 25 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. 95/5181/2019 ve výši 601 Kč/m2 bez DPH 

směnit za: 

část pozemku parc. č. 1242/17 o výměře cca 9 m2, zapsaný na LV 1054 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. 89/5175/2019 ve výši 114 Kč/m2 

pod podmínkou: 

očištění části směňovaného pozemku parc. č. 1242/17 od zástavního práva zřízeného ve prospěch Raiffeisenbank 
a.s. 

doplacení rozdílů hodnoty směňovaných nemovitostí 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 204 
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Číslo materiálu: 0223/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  T… K… 
za účelem: odkoupení pozemku pod stavbou 
 
Dle platného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ne 
 
vada:  přípojka elektro, vodovod, plyn, kanalizace, cetin 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0122/ZM/06/2019 ze dne 18.9.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 4.11. do 26.11.2019. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0161/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti:  

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: T… K… 

za cenu  stanovenou znaleckým posudkem č. 71/5158/2019 ve výši 326 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Prodej nemovitosti - pozemku 223/1 
Číslo materiálu: 0220/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  D… O… 
  o pozemek projevila zájem i společnost IRIDs s.r.o. 
za účelem: výstavby RD (oba žadatelé) 
 
Dle platného ÚP se jedná o plochy smíšené obytné venkovské a částečně o plochy smíšené nezastavěného 
území 
 
pronájem: ne 
 
vada:  vedení NN, plynu, cetin voda 
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Zastupitelstvo města pod č. usnesení 0123/ZM/2019 ze dne 18.9.2019 vyhlásilo záměr na prodej pozemky a 
tento záměr formou soutěže byl zveřejněn na ÚD od 6.11. do 26.11.2019. Výsledek soutěže naleznete v 
příloze. 
 
Nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 65/5152/2019 ve výši 1.152.110 Kč 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Dívala jsem se na usnesení zastupitelstva ze září, kde se vyhlašoval záměr a tam ta existence druhého 
zájemce byla v rámci předkládání materiálů sdělena ústně, nakonec v tom výsledku byla podána jedna nabídka v rámci 
obálkové metody. Chci se zeptat, jestli v originálu usnesení zastupitelstva je skutečně správně v usnesení uvedeno, že 
zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením záměru a použitím obálkové metody.  

Mgr. Fotopulos: Přesně si nepamatuji na znění usnesení, ale postupovalo se podle schválených pravidel pro prodej 
nemovitostí a pozemků, kde je dáno, že v případě více žadatelů o odkup pozemku, tak se připraví soutěž a prodá se 
nejvyšší nabídce. Takže se postupovalo podle pravidel. Nejsem si ale jistý, jak to bylo formulováno v usnesení.  

Ing. Kudelová: Usnesení, které je zveřejněno na webu města, tak tam ta obálková metoda není napsána, přesto, že při 
jednání zastupitelstva o tom druhém zájemci bylo hovořeno.  

Ing. Pešatová: Už to neuvádíme do návrhu usnesení, protože je to dáno v pravidlech.  

Ing. Kudelová: Ta žádost toho druhého byla podána písemně? 

Ing. Richter: Já jsem tady za toho druhého žadatele a já jsem žádnou výzvu na podání nabídky nedostal.  

Mgr. Fotopulos: Ta výzva byla odeslána datovou schránkou. Od nás to bylo odesláno, bylo i na úřední desce.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0162/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupní cena: 1.655.000 + ostatní náklady spojené s prodejem 

s podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: D… O… 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Prodej nemovitosti - části pozemku 391/2 
Číslo materiálu: 0224/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM Z… T… a P… T… 
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za účelem: vjezdu do dvora k domu a uvést to do souladu se skutečným stavem 
 
Dle platného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ne 
 
vada:  přípojky NN a cetin 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0125/ZM/06/2019 ze dne 18.9.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 4.11. do 26.11.2019. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0163/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: Z… T… 

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

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Prodej nemovitosti - části pozemku 575 
Číslo materiálu: 0222/ZM/2019 
Předkladatel: Mgr. Fotis Fotopulos 
 

žadatel:  M… T… 
za účelem: odkoupení pozemku pod stavbou ve vlastnictví žadatele 
 
Dle platného ÚP se jedná o plochy bydlení v RD 
 
pronájem: ano (pronájem schválený, zatím nepodepsaná smlouva - T…) 
 
vada:  stavba ve vlastnictví žadatele 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0126/ZM/06/2019 ze dne 18.9.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 4.11. do 26.11.2019. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0164/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části 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 

podstatné náležitosti:  

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… T… 

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

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

21. Prodej nemovitostí - pozemků 1231 a části pozemku 1220/1 
Číslo materiálu: 0219/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM J… K… a M… K… 
  Hana Rechová zažádala o pozemek parc. č. 1231 
za účelem: zahrady 
  H… R… uvedla jako účel chov hospodářských zvířat 
 
 
Dle platného ÚP se jedná o plochy zemědělské 
 
pronájem:  
 
vada:  ne 
 
Zastupitelstvo města pod č. usnesení 0128/ZM/06/2019 ze dne 18.9.2019 vyhlásilo na pozemky záměr na 
prodej. 
Záměr pro prodej části pozemku parc. č. 1220/1 byl zveřejněn na ÚD od 6.11. do 26.11.2019. Záměr na 
prodej formou soutěže na pozemek parc. č. 1231 byl zveřejněn na ÚD od 6.11. do 26.11.2019. Soutěž pro-
běhla na základě skutečnosti, že o pozemek parc. č. 1231 projevila zájem paní Hana Rechová. Výsledek 
soutěže naleznete v příloze. 
 
Záměr na prodej pozemků byl vyhlášen před schválením nového územního plánu, kdy pozemky se nacháze-
li v území rekreačně sportovních zařízení a staveb a částečně v zeleni. Podle nového územního plánu se 
pozemky nachází v zemědělské ploše. Podle platných Pravidel pro prodej nemovitostí se u takových pozem-
ků upřednostňuje pronájem před prodejem. 
 

Rozprava: 

Bez přípomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0165/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o prodeji nemovitostí: 

1. 

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

podstatné náležitosti smlouvy: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupní cena: 1.139.900 Kč 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H… R… 

2. 

části  pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1342 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

podstatné náležitosti smlouvy: 

forma realizace: kupní smlouva 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5154/2019 ve výši 109 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J… K… a M… K… 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 15, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Smlouva o bezúplatném převodu mezi Městem Vrbno p. P. a Městem Horní Benešov, Škoda 
Fabia 

Číslo materiálu: 0238/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Město Vrbno získalo pro SDH Vrbno bezúplatně automobil Mitsubishi od Hasičského záchranného sboru 
MSK. Předmět  smlouvy - Škoda Fabia včetně vybavení (siréna, maják) již SDH Vrbno nepotřebuje. O uza-
vření smlouvy o bezúplatném převodu rozhodla rada města 17. 7. 2019 usnesením č. 0472/RM/12/2019. 
 
Pokud cena přesáhne 20 tis. Kč, je doporučeno předložit bezúplatný převod automobilu ke schválení zastu-
pitelstvu města.   
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0166/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

bezúplatný převod mezi Městem Vrbno p. P. a Městem Horní Benešov. Předmět převodu: Škoda Fabia Combi, zaří-
zení VRZ krytá siréna (součást Škoda Fabia), maják magnetický modrý (součást Škoda Fabia) 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
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Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji - 3. výzva" 

Číslo materiálu: 0237/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Moravskoslezský kraj má s městem v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. vý-
zva“ uzavřenu Smlouvu o spolupráci, na základě které se město podílí na spolufinancování výměn neekolo-
gických kotlů za ekologické (usnesení č. 0064/ZM/03/2019 ze dne 20.3.2019). 
 
V rámci uvedené 3. výzvy bylo přijato celkem 10.000 žádostí o dotaci a již předem bylo avizováno, že stáva-
jící finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí (500 mil. Kč) nepokryjí všechny žádosti. 
 
Na základě jednání s Ministerstvem životního prostředí bylo Moravskoslezskému kraji přislíbeno navýšení 
alokace (o 500 mil. Kč). Tyto nové finanční prostředky nebudou kraji poskytnuty z OPŽP, ale z jiného zdroje, 
konkrétně z podprogramu „Nová zelená úsporám – adaptační a mitigační opatření“, přičemž do budoucna 
není vyloučeno, že financování kotlíkových dotací bude zajištěno i z jiných finančních zdrojů. 
 
 Vzhledem k tomu, že je ve výše uvedené Smlouvě o spolupráci citován stávající finanční zdroj, ze kterého 
jsou výměny kotlů realizovány a tomu, že nový finanční zdroj není shodný, je zapotřebí přizpůsobit Smlouvu 
o spolupráci uzavřením dodatku.   
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0167/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 
3. výzva" mezi městem a Moravskoslezským krajem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Žádost o dotaci "Cesta kolem vody" 
Číslo materiálu: 0242/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Cílem projektu je zvýšit možnost poznávání přírody, krajiny a historie v okolí města Vrbna prostřednictvím 
hravých aktivit. Využito bude území kolem stezky z Vrbna do Karlovic podél řeky Opavy. Stezka započne 
infotabulí v centru města a dále povede kolem rybníků, kolem řeky a lesem až do Karlovic, kde může být 
zakončena ve Vzdělávacím centru Ve mlýně Karlovice a kosárna. 
 
Budou vytvořeny různé prvky pro hravé poznávání a interaktivní poznávací stezka, která bude zahrnovat 
informační tabule o přírodě a historii území. 
 
Interaktivní prvky: ptačí budky, ptačí hnízda,  siluety zvířat, pavoučí sítě aj.  
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Součástí bude smyslový chodník (bosý chodník) v délce cca 1 km, který se bude proplétat lesem a podél 
řeky. Součástí bude mapa s jednotlivými stanovišti, na kterých budou návštěvníci sbírat razítka za splněné 
úkoly a na konci stezky budou odměněni magnetem, pohlednicí apod. 
 
Z dotace lze získat 70% z celkových uznatelných nákladů projektu, nejvíce však 150 tis. Kč.  
 
Rozpočet je ve výši 265 tis. Kč, přičemž: 
150 tis. Kč obdržíme z kraje,  
  50 tis. Kč od Lesů ČR 
ke spolufinancování zbývajících 65 tis. Kč oslovíme obec Karlovice 
 
Termín podání žádostí končí 29.11.2019 ve 13 hod. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0168/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora vzdělávání a poradenství 
v oblasti životního prostředí pro rok 2020" s názvem "Cesta kolem vody" 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Žádost o dotaci "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 
Číslo materiálu: 0243/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Jedná se o projekt "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022", který by plynule navázal na 
současný projekt "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku", ten bude k 30.4.2020 ukončen. 
 
Současný projekt je zaměřen na oblast zaměstnanosti a prevenci ztráty bydlení. 
Během realizace tohoto projektu prošlo k 31.10.2019 vzdělávacím programem celkem 63 klientů, na tré-
ninková pracovní místa nastoupilo celkem 45 klientů. 
Smyslem výše uvedeného je připravit klienty na trh práce tak, aby byli schopni si práci sami vyhledávat, pou-
žívat internet, poradit si se základními dovednostmi jako je např. napsání životopisu, motivačního dopisu, ví 
jak vystupovat při pohovoru apod. Během 3 měsíců jsou schopni vytvořit si pracovní návyky. Např. pro oso-
bu, která 20 let nepracovala a po absolvování programu si našla stálé zaměstnání, je to obrovský životní 
zlom a úspěch.  
Dle zpětné vazby z Úřadu práce se účastníkům v projektu líbí a jsou spokojeni. Stávají se aktivnější při hle-
dání zaměstnání, některým klientům se povedlo získat stálou práci, samozřejmě jsou tu i takoví, kteří praco-
vat vyloženě nechtějí.   
 
V rámci prevence ztráty bydlení prošlo programem 80 klientů. Smyslem je získat informace v oblasti bydle-
ní, řešit vlastní bytovou situaci, umět komunikovat s majiteli bytů, s úřady, udržovat sousedské vztahy. Získa-
jí informace jak nakládat s energiemi, nastavení domácího rozpočtu (finanční gramotnost), orientují se ve 
smluvních vztazích apod. 
 
Mnozí z klientů se za poradci vrací pro rady či pomoc i po ukončení jejich účasti v projektu. Vytvořili si důvě-
ru, nabyli ztracené sebevědomí. 
Během realizace se také ukázalo, že téměř každý klient je zároveň v dluhové pasti. 
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Navazující projekt bude zaměřen na zaměstnanost a dluhovou problematiku. 
Na základě dosavadních zkušeností realizace projektu vyplynulo, že individuální práce s cílovou skupinou 
zaměřená na posílení kompetencí pro uplatnění na trhu práce, ve spojení s posilováním praktických pracov-
ních zkušeností, je velmi důležitá. Návaznost aktivit a činností umožní dlouhodobější práci s cílovou skupi-
nou a zlepšení spolupráce obce, zaměstnavatelů, případně dalších aktérů.  
Snížená uplatnitelnost na trhu práce úzce souvisí s vysokou mírou zadluženosti a je potřeba komplexní způ-
sob řešení těchto oblastí. Dluhová problematika je široce rozšířená oblast zasahující všechny oblasti života 
dotčených obyvatel a jejich rodin.  
 
V rámci dluhové problematiky dojde ke zmapování dluhů klientů, terénní dluhový poradce bude pracovat s 
klientem v jeho přirozeném prostředí. Budeme úzce spolupracovat s HELP-IN o.p.s., která bude mít v budo-
vě bývalého gymnázia k dispozici místnost, kam budou klienti docházet a mít tak vše v jedné budově. 
 
V rámci zaměstnanosti bude nově tréninková práce prodloužena ze 3 měsíců na 6 měsíců. Vzdělávací pro-
gram bude nastaven individuálně, dle potřeb klienta, nově bude zařazena aktivita "pracovní asistence". 
 
Realizace projektu: 
1.5.2020 - 30.6.2022 
 
Rozpočet projektu: 
cca 4- 5 mil. Kč  
95% dotace 
  5% vlastní zdroje 
 
Z rozpočtu projektu budou hrazeny především mzdové náklady na 3 zaměstnance, mzdové náklady v rámci 
tréninkových pracovních míst (Dohody o pracovní činnosti). 
 
Přehled statistik zatížení obyvatel vybraných obcí Vrbenska exekucemi (Zdroj: mapaexeuci.cz, vlastní zpracování, data 
za rok 2017) 

 
Vrbno pod Pra-

dědem 
Karlova Studánka Karlovice Široká Niva Ludvíkov 

podíl osob v exekuci 12,41 % 23,73 % 6,51 % 11,62 % 8,96 % 

podíl (počet) osob 
s jednou exekucí 

28 % (570) 
19 % (8) 14 % (8) 32 % (18) 16 % (4) 

 podíl (počet) osob se 2 
exekucemi 

10 % (57) 
7 % (3) 14 % (8) 11 % (6) 24 % (6) 

podíl (počet) osob se 3 
- 9 exekucemi 

49 % (282) 
48 % (20) 53 % (30) 45 % (25) 48 % (12) 

podíl (počet) osob s 10 
- 29 exekucemi 

12 % (68) 
26 % (11) 19 % (11) 11 % (6) 12 % (3) 

počet (počet) osob s 30 
a více exekucemi 

0 % (1) 
0 % (0) 0 % (0) 2 % (1) 0 % (0) 

  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0169/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o podání žádosti o dotaci "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, výzva č. 52 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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26. Přijetí nemovitého daru - TJ Sokol 
Číslo materiálu: 0239/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V roce 2003 byla uzavřena Dohoda o spolupráci na období do 31.12.2012 mezi TJ Sokol a městem. Sou-
částí dohody je ujednání o bezúplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví TJ Sokol na město. 
Daňové povinnosti: 
-daň z nabytí nemovité věci: město je osvobozeno (§ 6 odst. 1 písm. c) Zákonného opatření Senátu o dani z 
nabytí nemovitých věcí č. 340/2019 Sb. 
-DPH do smlouvy nevstoupí, protože TJ Sokol není plátce DPH 
- město je osvobozeno od daně z nemovitosti podle § 4 odst. 1 písm. c) a § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 
338/1992 Sb., protože nemovitosti se nachází na katastru obce. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0170/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí následujících darovaných nemovitostí: 

-pozemku parc. č. 534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 440, občanská vybave-
nost, 

-pozemku parc. č. 535/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/1 ostatní plocha,  

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 
Bruntál, pro k. ú. a obec Vrbno pod Pradědem, na listu vlastnictví č. 1520. 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: darovací smlouva 

dárce: TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s. 

obdarovaný: Město Vrbno pod Pradědem 

náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

27. Participativní rozpočet 
Číslo materiálu: 0240/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Participativní rozpočet - o co se jedná.  
Zastupitelstvo uvolní z rozpočtu města finanční částku, občané příjdou s nápady, o kterých diskutují se sou-
sedy, se samosprávou a ty pak předloží elektronicky nebo písemně dle stanovené metodiky na Městský 
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úřad. Návrhy se dopracují společně se samosprávou a poté probíhá představení projektů a hlasování. Vy-
brané návrhy se zrealizují.  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0171/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

návrh Metodiky na rok 2020 pro participativní rozpočet Města Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Výpověď smluv se společnosti SENIOR DOMY POHODA 
Číslo materiálu: 0246/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Město v minulosti uzavřelo několik smluv se společností SENIOR DOMY POHODA a.s. Cílem smluv byla 
snaha postavit domov pro seniory (dále jen stavba), který by realizovala a provozovala společnost SENIOR 
DOMOVY (dále jen stavebník). 
První smlouvou byla Smlouva o vzájemné spolupráci (přikládám v příloze). Následně došlo k uzavření Kupní 
smlouvy č. 216/2017-MP a převodu části pozemku parc. č. 967/13 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem na 
společnost SENIOR DOMY. Na zbylou část pozemku nutnou ke stavbě byla uzavřena Smlouva o smlouvě 
budoucí, jíž se zřídí právo stavby č. 128/2017-MP (přikládám v příloze). Smlouva o právu provést stavbu 
byla uzavřena jako poslední (přikládám v příloze). 
Stavebník se smluvně zavázal provést a dokončit stavu do 2 let od vydání stavebního povolení. Stavební 
povolení bylo vydáno rozhodnutím č. 15/2018 - Společné územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 
10.04.2018 a nabylo právní moci 02.05.2018. Bohužel, do dnešního dne nebyla stavba zahájena s tím, že 
termín dokončení stavby do 02.05.2020 je velmi nepravděpodobný. 
Za této situace byl právní kanceláři připraven následující text výpovědi smluv: 
"V souladu s ust. čl. VI. odst. 3 smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci ze dne 10. 2. 2017 Vám tuto smlou-
vu vypovídáme. Výpovědní doba činí šest měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi a uplyne posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. K tomuto dni zaniknou veš-
keré závazky vyplývající z předmětné smlouvy. 
S ohledem na skutečnost, že zanikne hmotně právní předpoklad pro umístění stavby na cizím pozemku, 
zanikají tímto i práva a závazky vyplývající ze smlouvy o právu provést stavbu ze dne  9. 3. 2018. Touto 
výpovědí se současně změnily poměry natolik, že nelze uzavřít smlouvu jíž se zřídí právo stavby tak, jak 
bylo uvedeno ve smlouvě o smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo stavby ze dne 13. 9. 2017, neboť nastala 
situace uvedená v § 1788 odst. 2 obč. zák., když se natolik změnily okolnosti, z nichž  strany při vzniku zá-
vazku ze smlouvy o smlouvě budoucí vycházely, takže nelze spravedlivě požadovat, aby byla smlouva uza-
vřena.“ 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0172/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  
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výpověď Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci a na ni navázené Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o 
smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo stavby č. 128/2017-MP uzavřené se společností SENIOR DOMY POHODA dle 
návrhu v DZ 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Úprava ceny vodného a stočného 
Číslo materiálu: 0252/ZM/2019 
Předkladatel: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

V případě změny sazby či % výše DPH bude cena včetně DPH upravena podle platné legislativy, cena bez 
DPH zůstává ve schválené výši po celé období.   
 

Rozprava: 

Bc. Pella: Cena, která je kalkulována pro rok 2020 je 23,54 Kč za vodné bez DPH, za stočné 29,37 Kč bez DPH. Celková 
cena je 52,91 Kč bez DPH, cena s DPH je 60,85 Kč s tím, že cena v roce 2019 byla 50,02 bez DPH a 57,52 s DPH. Jedná 
se o navýšení o 2,89 bez DPH a o 3,33 s DPH. V roce 202o dojde k 1.5. ke změně sazby DPH, kdy dojde ke snížení daně 
z přidané hodnoty z 15% na 10 %, tudíž dojde i k snížení ceny pro obyvatele, a to snížení bude o 2,66 Kč. Díky tomu 
bude celkové navýšení pro obyvatele v 10% DPH od 1.5.s přihlédnutím ke zvýšené sazbě do 1.5. bude 1,08 Kč za 1m3 
vody.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0173/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

cenu pro vodné a stočné na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:   

 

Cena za 1m3            bez DPH               vč. 15 % DPH 

Vodné                       23,54 Kč                27,07 Kč  

Stočné                      29,37 Kč                33,78 Kč 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

30. Návrh OZV č. 3/2019 O ochraně rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností 
Číslo materiálu: 0196/ZM/2019 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností je obměněná no-
vou vyhláškou č. 3/2019 z důvodů žádosti ředitelky Střediska kultury a vzdělávání Ing. Müllerové, kdy byl 
upraven termín konání slavností a rovněž byla přidána jedna akce (letní diskotéka). Byly osloveny i spolky a 
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sdružení, aby se zjistilo, zda v akcích pokračují. Na základě jejich vyjádření, některé akce byly zrušeny a dvě 
nové byly přidány. Jinak je OZV beze změn. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 
16:48 odchází pan Darmovzal. Zastupitelstvo je v počtu 15 členů. 

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0174/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV č. 3/2019 o rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

31. Návrh OZV č. 8/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů 

Číslo materiálu: 0235/ZM/2019 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Předešlou OZV máme z roku 2008, OZV č. 2/2008, kdy došlo od doby vydání obecně závazné 
vyhlášky k několika novelám zákonů, jsou tam nesprávná či neúplná parcelní čísla (např. chybí 
chodník podél ulice Nádražní-u zastávky, a další). Po konzultaci s Ministerstvem vnitra, odbo-
rem dozoru, jsme připravili vyhlášku, kde se vymezují prostory mapou města Vrbna pod Pra-
dědem, kde bude povoleno volné pobíhání psů (vždy s výjimkou všech pozemních komunikací 
a území honiteb, centrum města a okolí). Prostory pro volné pobíhání psů, které je možné 
pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby psa.  
 

Rozprava: 

16:53 se vrací pan Darmovzal. Zastupitelé jsou nyní v počtu 16. 

Ing. Kudelová: Tam kde je vymezeno veřejné prostranství se mluví o křižovatce ulic Jesenická a Husova? Tak jsem se 
chtěla zeptat, kde to je. Já jen než se to dá ven, tak aby někdo tu křižovatku nehledal.  

Ing. Pešatová: Tak to se asi spletli. Podíváme se na to a opravíme. 

Pí Marková: To je takový nešvar na těch našich sídlištích, oni prostě pustí psi a nestarají se o ně.   

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0175/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV č. 8/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné 
pobíhání psů 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

32. Návrh OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Číslo materiálu: 0169/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Aktualizace vyhlášky v oblasti přepočtu nákladů za minulé období. Výše poplatků se nemění. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0176/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

obecně závaznou vyhlášku 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

33. Návrh OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů 
Číslo materiálu: 0217/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Aktualizace vyhlášky v oblasti přepočtu nákladů za minulé období. Výše poplatků se nemění. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0177/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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34. Návrh OZV 6/2019 o místním poplatku z ubytování 
Číslo materiálu: 0218/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Aktualizace vyhlášky v oblasti přepočtu nákladů za minulé období. Výše poplatků se nemění. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0178/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 6/2019 o místním poplatku z ubytování 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

35. Návrh OZV 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Číslo materiálu: 0216/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Aktualizace vyhlášky v oblasti přepočtu nákladů za minulé období. Výše poplatků se nemění. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0179/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

36. Směrnice 1/2019 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fond Města Vrbna pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0170/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Tato směrnice nahradí dosavadní směrnici 3/2017. Změny oproti směrnici 3/2017 jsou vyznačeny v návrhu 
směrnice.  
Jedná se o navýšení příspěvku zaměstnavatele na 4% na straně příjmů fondu. 



strana 30 

 

 

Ve výdajích fondu dojde k navýšení příspěvků na penzijní připojištění, stravování, příspěvků na kulturu, sport 
a rekreaci. Navyšuje se příspěvek na relaxaci a rehabilitaci ve formě Unišeků. Také je navýšen příspěvek při 
narození dítěte. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0180/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

směrnici 1/2019 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

37. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociální fondu města Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0191/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

V rozpočtu SF na rok 2019 je s poskytnutím bezúročné zápůjčky zaměstnancům počítáno, je tedy možné 
půjčku ze sociální fondu poskytnout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0181/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu sl. A… P… ve výši 30 000 Kč na pořízení bytového vybavení 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

38. Zápis z jednání Finančního výboru 
Číslo materiálu: 0150/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

bez 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0182/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem Finančního výboru 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

39. Výsledky hospodaření města Vrbno pod Pradědem 1-11/2019 
Číslo materiálu: 0163/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Příjmy        130 100 623,57    Kč 
Výdaje    -  111 437 428,20    Kč 
 
Saldo            18 663 195,37   Kč  
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0183/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s výsledky hospodaření města za období 1-11/2019 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

40. Rozpočtové opatření č. 6 /2019 
Číslo materiálu: 0162/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Tabulka s RO č.10/2018 je doložena v příloze usnesení. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0184/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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s rozpočtovým opatřením č. 6/2019 dle předloženého návrhu, schváleno RM dne 27.11.2019 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

41. Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Číslo materiálu: 0192/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Příjmy: 
Dochází k navýšení příjmů dle přiložené tabulky a to zejména na POL 4116 - dotace UP na mzdy VPP, na-
výšení příjmů na sdílených daních ( POL 1111,1113). Dále dochází k navýšení příjmů v oblasti místních 
poplatků (POL 1334,1341,1342,1343,1345,1361,1381). K navýšení příjmů také dochází v kapitolách 3319, 
3632,3725 a 6310. 
 
Výdaje: 
V kapitole správa 6171 dochází k navýšení výdajů z důvodu čerpání mezd VPP, modernizace optické sítě 
(napojení PČR na kamerový systém města) a zvýšením výdajů spojených s opravami budovy úřadu. 
V kapitole 3631 se jedná o navýšení z důvodu neočekávaných oprav VO na ulicích Palackého, Chelčického 
a Dělnická. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0185/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č. 7/2019 dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

42. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2019 
Číslo materiálu: 0167/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Vzhledem k nejasným termínům proplácení dotací je vhodné, aby rada byla zmocněna k provedení roz-
počtového opatření v takovém rozsahu, aby mohla operativně provést aktuální úpravy rozpočtu. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0186/ZM/08/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zmocňuje  

radu města k provedení rozpočtového opatření č. 8/2019 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

43. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 
Číslo materiálu: 0164/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Je obsažena v podrobném komentáři k návrhu rozpočtu. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0187/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet Města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 dle předloženého návrhu 

rozpočet sociálního fondu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 dle předloženého návrhu 

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na léta 2021-2023 dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 14, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal 
Nehlasoval:       
 

 

44. Rozpočet Sdružení obcí Vrbenska na rok 2020 
Číslo materiálu: 0165/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

bez 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0188/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2020 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

45. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 

Číslo materiálu: 0193/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

FIN doporučuje ve Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál  v 
příloze č.2 bodu 8 - zrušit větu "Použití finančních prostředků z investičního fondu schvaluje zřizovatel". 
Použití fondu je zcela v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. Finanční operace vázané na souhlas 
zřizovatele (RM): 
1. úvěry, půjčky a ručení 
2. nákup na leasing, splátky 
3. příjem cenných papírů jako protihodnota za pohledávky 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0189/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, Vrb-
no pod Pradědem dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

46. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická  448, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 

Číslo materiálu: 0194/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

FIN doporučuje ve Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál  v 
příloze č.2 bodu 8 - zrušení věty "Použití finančních prostředků z investičního fondu schvaluje zřizovatel". 
Použití fondu je zcela v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. Finanční operace vázané na souhlas 
zřizovatele (RM): 
1. úvěry, půjčky a ručení 
2. nákup na leasing, splátky 
3. příjem cenných papírů jako protihodnota za pohledávky 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0190/ZM/08/2019:  



strana 35 

 

 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okras Bruntál, pří-
spěvková organizace dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

47. Dodatek č.5 ke zřizovací listině Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěv-
ková organizace 

Číslo materiálu: 0195/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

FIN doporučuje ve Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál  v 
příloze č.2 bodu 8 - zrušit větu "Použití finančních prostředků z investičního fondu schvaluje zřizovatel". 
Použití fondu je zcela v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. Finanční operace vázané na souhlas 
zřizovatele (RM): 
1. úvěry, půjčky a ručení 
2. nákup na leasing, splátky 
3. příjem cenných papírů jako protihodnota za pohledávky 
 

Rozprava: 

      

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0191/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření dodatku č.5 ke zřizovací listině Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organiza-
ce dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

48. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2020 
Číslo materiálu: 0168/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Stejně jako v minulých letech navrhuji vyhlásit programy na poskytování dotací ve dvou oblastech - 
podpora činnosti spolků  a pořádání kulturních a společenských akcí. Vyhlášením programů budou sta-
noveny všem žadatelům stejné podmínky pro poskytnutí dotace. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0192/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vyhlašu je  

dotační programy I. a II. na rok 2020 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společenských akcí 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

49. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na r. 2020 - Help- In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 

Číslo materiálu: 0227/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Obecně prospěšná společnost poskytuje v našem městě sociální služby již mnoho let a město na její 
činnost přispívá pravidelně. Vyjádření pověřené vedoucí odboru vnitřních věcí: souhlasí s poskytnutím 
dotace v požadované výši. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0193/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí  příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na r. 2020 - Help- In, o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál ve 
výši 510 000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

50. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0198/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 
168.197,- Kč. Sportovní komise dle schváleného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace 
ve stejné výši. Žádost byla podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2019 je předpokládán výdaj 
ve výši 2 mil. Kč na podporu sportu a činnost sportovních klubů, je tedy možné dotaci spolku poskyt-
nout. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0194/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace - Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem ve výši 168.249 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

51. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková 
organizace-sportovní aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 

Číslo materiálu: 0199/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

ZŠ Vrbno požádala o poskytnutí dotace na činnost školního sportovního klubu ve výši 180 444 Kč. 
Sportovní komise dle schváleného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je 
ve stejné výši. Žádost byla podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2019 je předpokládán výdaj 
ve výši 2 mil. Kč na podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci příspěvkové orga-
nizaci poskytnout.     
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0195/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace-sportovní aktivity 
dětí Základní školy Školní klub ZŠ ve výši 125.070 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy se ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace - sportovní 
aktivity dětí  Školní sportovní klub ZŠ Vrbno 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

52. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0200/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

ACS Drak požádalo o poskytnutí dotace na činnost ve výši 207.417,- Kč. Sportovní komise dle schvále-
ného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace ve stejné výši. Žádost byla podána řádně a 
obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších 
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předpisů. V rozpočtu města na rok 2019 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na podporu sportu a 
činnost sportovních klubů, je tedy možné dotaci spolku poskytnout.     
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0196/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 212.255 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy s ACS Drak Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

53. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0201/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

Sportovní klub požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 442 273 Kč. Sportovní komise dle schvá-
leného postupu vypracovala návrh na výši poskytnuté dotace a její návrh je ve stejné výši. Žádost byla 
podána řádně a obsahuje náležitosti podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve 
znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města na rok 2019 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na 
podporu sportu a činnost sportovních klubů je tedy možné dotaci sportovnímu klubu poskytnout.  
   
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0197/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem ve výši 440.061 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy se Sportovním klubem ve Vrbně pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

54. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0202/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
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TJ Sokol požádal o poskytnutí dotace na činnost ve výši 881.135,- Kč. Sportovní komise dle schválené-
ho postupu vypracovala návrh ve stejné výši. Žádost byla podána řádně a obsahuje náležitosti podle 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů. V rozpočtu města 
na rok 2019 je předpokládán výdaj ve výši 2 mil. Kč na podporu sportu a činnost sportovních klubů, je 
tedy možné dotaci klubu poskytnout.     
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0198/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 941.334 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy s TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

55. Zřizovací listina Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno,p.o. 
Číslo materiálu: 0234/ZM/2019 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

ZM  ruší svým usnesením Zřizovací listinu příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod 
Pradědem, příspěvková organizace ze dne 21.12.2006 s platností od 1.1.2007 č.usn. 34/2/06 bod 2) ze dne 
14.12.2006. 
 
Činnost bude nově rozšířena oblast cestovního ruchu. Vzhledem k tomu navrhujeme nový název organizace 
Vzdělávací, informační a kulturní centrum Vrbno pod Pradědem, p.o. (zkratka VIK) Zastupitelům města 
předkládáme novou zřizovací listinu včetně příloh. V listině je doplněn účel, předmět činnosti, v příloze č. 1 je 
doplněna doplňková činnost a příloze č. 2 dlouhodobý majetek k 30.9.2019. 
 
 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: Konzultovali jsme to ještě s paní bývalou ředitelkou a nakonec jsme usoudili, že ideální název bude 
Kulturní informační a vzdělávací centrum Vrbno, příspěvková organizace, vynechala bych i to Vrbno pod Pradědem. Ve 
zřizovací listině jsou doplněny záležitosti týkající se cestovního ruchu, protože tuhle oblast přebíráme, potom v příloze 
jsou v doplňkové činnosti přidány také nějaké věci.  

Ing. Kudelová: Protože ten cestovní ruch se přesouvá na to nové centrum a já jsem k tomu chtěla říct jen jednu věc, 
přesouvají se prostředky z rozpočtu města, protože proti minulému roku půjde víc o asi 3,7 mil Kč, nicméně to hlavní 
kvůli čemu nezvednu ruku je bod p) činnosti. V porovnání s velmi specifickými úkoly této příspěvkové organizace na 
úseku kulturním a vzdělávacím, tak toto je takový dost obecně stanovený úkol a přijde mi, jako by město rezignovalo 
na určitou odpovědnost a kompetence pro cestovní ruch, což v zákonu o obcích se říká rozvoj obce a cestovní ruch. 
Cestovní ruch nejsou svým způsobem jen informace a propagace, ale je to určitá komplexní činnost. Myslím si, že by 
ve městě, ty základní vize a základní rozhodnutí měli probíhat ve městě, radě zastupitelstvu a nikoli v příspěvkové 
organizaci. To je důvod, pro který se mi zdá, že z mého pohledu nemohu zvednou ruku. 

Ing. Pešatová: Pokud můžu, tak v přehledech činností je, že spolupracuje s městem na propagacích města, prezentaci, 
rozvoji cestovního ruchu. Město je hlavní.  
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Ing. Kudelová: To z toho vůbec nevyplývá a je to velmi nekonkrétní a dá se to vykládat různě, koneckonců zpracovatel 
materiálu je paní Müllerová, takže ani nevím, kdo z města bude partnerem pro tu spolupráci a vytváření toho směru, 
kde by se ten cestovní ruch měl rozvíjet.  

Ing. Müllerová: Co se týká dokumentů, tak na městě je akční plán na rok 2019-20, ze kterého se bude vycházet. Jsou 
tam záležitosti cestovního ruchu. Spolupráce s městem tam je, je tam pracovník pro cestovní ruch a s pracovníkem 
města jsem se bavila, že budeme nadále spolupracovat. Nevím, jak jinak to ošetřit ve zřizovací listině.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0199/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvkové organiza-
ce ze dne 21.12.2006 s platností od 1.1.2007 č.usn. 34/2/06 bod 2) ze dne 14.12.2006 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávácí centrum Vrbno, p.o. (zkr.  KIV Vrbno) s 
účinností od 1.1.2020 dle předloženého návrhu a příloh 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 14, proti 2, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíč-
ková, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti: Ludmila Knápková, Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

56. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2020 
Číslo materiálu: 0233/ZM/2019 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0200/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2020 

Hlasování  
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Ing. Petr Gross, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr 
Kopínec, Květa Kubíčková, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

57. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0231/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

p. Les: Na podzim nebyla posečena tráva mezi panelákama. Každý rok byla pěkně posečena.  
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Bc. Pella: Co se týče plánu těch sečí, tak je konzultován a je schválen radou města, dle tohoto plánu technické služby 
postupují.  

p. Kopínec: Každý rok jsou k tomu určité finanční prostředky k tomuto sečení, takže se udělaly stěžejní parcely, na 
kterých bylo provedeno poslední sečení. 

PÍ Knápková: Vím, že už je to dýl, ale chtěla jsem se zeptat, kdo dal v Železné u obchodu podnět ke změně směru jízdy. 
Musí se tam dávat přednost zprava z toho kopce, stejně tam není vidět, podle mě absolutně nesmyslné.  

p. Kopínec: Popravdě nevím, zjistíme to. Musel tam být nějaký podnět a muselo to projít nějakým schvalovacím koleč-
kem na odboru dopravy v Bruntále.  

p. Knápková: Pak ještě je u našeho baráku na Nádražní je přechod. Vede přímo do křižovatky, ještě se mi nestalo, aby 
tam někdo někdy zastavil. Možná by bylo na zvážení přechod posunout.  

p. Kopínec: V příštím roce se bude dělat třetí etapa opravy silnice. Díky tomu musíme udělat kompletní rekonstrukci 
toho chodníku a těch podélných stání, kdy se to bude muset dorovnat.   

p. Les: Když sešlo z opravy Kulturního domu, tak jestli se tady nebude dělat nějaké parkoviště, když je tady nějaká 
akce, tak se tady nedá parkovat.  

p. Kopínec: Na pracovním jednání zastupitelstva jsme se zastupiteli domluvili, že se budeme snažit připravit nový ná-
vrh v dalším zastupitelstvu na zbudování nového kulturního domu včetně financování a umístění. Teď se tipují lokality, 
kde by se dal tento nový kulturní dům postavit. Byli jsme se podívat na nový kulturní dům, který je tady kousek za 
Opavou, byli jsme se podívat, jak je to s nákladovostí, kolik by to stálo. Jsou tam nějaké návrhy, bude to připraveno 
v zastupitelstvu budoucího roku. Z kulturního domu nesešlo, hledáme nejvhodnější variantu.  

Bc. Doležel: Jsem autorem druhé antipetice, která se týkala parkování na ulici Palackého, co mě k tomu vedlo. Nebyly 
to žádné osobní zájmy, protože já sám jsme majitelem garáže v osobním vlastnictví, mě se to osobně netýká, ale týká 
se mě to z hlediska bezpečnosti. Setkal jsem se při tom, kdy jsem oslovil obyvatele vyloženě lokality ulic Družstevní, 
Myslivecká a Nad Stadionem s tím, že jsem jim vysvětloval, co je ve věci, proč tak činím. Já bydlím v domě, kde již 3x 
hořelo, je to zhruba 20 let, kdy jsem ze 7. patra odváděl dívčinu, která chtěla vyskočit z okna, protože byla totálně 
dezorientovaná atd. v následujících letech ředitel HZS plukovník Patrovský s panem majorem Kárníkem dělali cvičení, a 
to zásah na tu naši výškovou budovu a zjistilo se, že pokud tam budou zaparkované vozidla tak, jak jsou dnes, tak veš-
kerá výšková technika je nepoužitelná. Není to jen o tom našem baráku, ale jsou tam i další, které jsou o něco nižší. 
Proto jsme udělali tady tu petici, protože teď jste viděli, jak to skončilo na Slovensku v Prešově a přece nikdo nechce-
me ohrožovat jednotlivé lidi, kteří v těch bytech bydlí a je jedno jestli je ve druhém nebo v desátém patře. V našem 
baráku k požáru už došlo, není možné čekat na to, až bude něco horšího. Proto jsme udělali tuto petici a dal jsem ji na 
úřad, protože se nemůžu spokojit s tím, že pár lidí, kteří bydlí naproti, řeknou, že oni tam nechtějí parkování, ale všich-
ni vědomě porušují zákon, a to o provozu na pozemní komunikaci. A jestli neví, že ho porušují, tak bych jim doporučil, 
aby se seznámili se zákonem v plném znění, a budou vědět, že parkují na vozovce, která nesplňuje účel dvou jízdních 
pruhů a odstavného pruhu a navíc ještě stojí v protisměru. Samotný autor petice tak ten, ten zákon porušuje hrozně. 
Zvažuji, že přes právníky podám podnět, ale nikoliv na Městský úřad do Bruntálu, protože vím, že manželka toho auto-
ra je tam zaměstnána, takže asi na krajský úřad, aby i oni byli seznámeni s tím, že takhle se chovat nemůžou.  

p. Kopínec: Zastupitele jsem informoval na pracovním zastupitelstvu. K mým rukám se dostaly dvě petice, první byla 
proti vybudování parkovacích míst a druhá pro vybudování. Bylo to v krátkém časovém horizontu, kdy na první petici 
už jsem nějakým způsobem odpověděl, na druhou budu muset odpovědět. Jelikož tento záměr byl schválen zastupitel-
stvem a radou města, tak už to přechází k mým rukám. Musím rozhodnout o dané petici do 30ti dní. Rozhodl jsem 
ohledně té první petice proti vybudování, napsal jsem zamítavé stanovisko hlavně s tím odůvodnění, co jmenoval pan 
Doležel. Navíc první petice byla podepsána zhruba 136 lidmi, když jsme se dívali, kde bydlí, tak se to týkalo zhruba jen 
40ti lidí, byli to lidé z ulic Husova, Mnichova, Jesenická atd. Kdy pan Doležel předložil petici, kdy v 95% se to týkalo lidí 
žijících přímo v dané lokalitě. My budeme nadále pokračovat ve vybudování tohoto projektu, tímto bych asi ukončil 
rozpravu ohledně petic. Ještě bych poprosil zastupitele, aby chvíli zůstali na svých místech.  

Ing. Adámek: Vážení zastupitelé jen takovou krátkou informaci. V pondělí bylo schváleno nařízení vlády 318 ohledně 
odměňování členů zastupitelstev, nestihli jsme to připravit, ale navrhoval bych, aby na březnové zastupitelstvo na-
chystá finanční odbor nějakou přehlednou tabulku stavu, jaké odměny jsou vypláceny nyní, jaká je maximální výše od 
roku 2020 a následně se rozhodněte, zda by se zvyšovaly nebo ne. Pokud vy to mělo být od 1.1., tak by muselo být buď 
mimořádné zastupitelstvo, nebo byste se museli sejít někdy jindy.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0201/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

odpovědět paní Ludmile Knápkové ve věci umístění dopravní značky o změně směru přednosti v jízdě v Železné  

 

 

58. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0232/ZM/2019 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 8. jednání ve 17:45 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC 
 starosta města 
  v.r. 
 
 
 
 
 
 Martin Pleva Mgr. Zdeněk Bártek 
 ověřovatel          ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 16.12.2019 a podepsán ……………………………………………. 
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