
 

 

 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 9. jednání dne 06.05.2020 
 
Místo konání: Středisko chytrých aktivit 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamen-
ský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub 
Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana 
Soudková, Mgr. Jan Vavřík 

Omluveni: Karel Drtil, Ing. Petr Gross 

Neomluveni: nikdo 

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: p. Dudík, Bc. Chalupa 

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. Informace o možnosti zřízení městské policie ve Vrbně pod Pradědem 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 283 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1120 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1020 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 277 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1171/5 jehož součástí je stavba č. p. 187 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku 1224/1, pozemku 1225/1 a části pozemku 1229 

14. Prodej nemovitosti - části pozemku 162/2 

15. Prodej nemovitosti - části pozemku 165/2 

16. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 



strana 2 

 

 

17. Prodej nemovitostí - pozemků 580 a 579/2 

18. Prodej nemovitostí - pozemků 1005 a 1008 

19. Koupě nemovitosti - pozemku 194/1 

20. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 223/1 

21. Zřízení budoucího věcného břemene - služebnosti cesty a inženýrských sítí 

22. Domov pro seniory 

23. Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pradědem 

24. Lokalita pro výstavbu RD 

25. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - kotlíkové dotace 2. výzva 

26. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - kotlíkové dotace 3. výzva 

27. Žádost o účelovou investiční dotaci na pořízení vozidla CAS 

28. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace "Pro-
dloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov" 

29. Projektová žádost "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem" 

30. Realizace akce "Opravy části místní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem" 

31. Projektová žádost "Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro JSDH Vrbno pod Pradědem" 

32. Předfinancování projektu "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 

33. Žádost o spolufinancování z Národního programu životního prostředí na akci "Výsadba stromů ve Vrbně pod Pra-
dědem" 

34. Plocha pro zahrádkářskou kolonii 

35. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. 

36. Příplatek k základnímu kapitálu Technické služby Vrbno s.r.o. 

37. Odpis pohledávky za nájemné a služby 

38. Žádost o překlenovací úvěr Spolek přátel Vrbenska ve výši 200 000 Kč 

39. Informace o odměňování členů zastupitelstev od 1.1.2020 

40. Rozpočet Sdružení obcí Bruntálska na rok 2020 

41. Rozpočtové opatření 1/2020 

42. OZV 2/2020, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 

43. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Spolek Přátelé Vrbenska 

44. Plán odpadového hospodářství 

45. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 28.01.2020 

46. OZV č.1/2020 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

47. Dotazy - diskuse 

48. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0287/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 
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Baz připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0202/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 9. zasedání zastupitelstva města 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Jana Soudková 
 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0288/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Schválila 
- Tématický akční plán Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky na rok 2019-

2022 
- Aktualizaci Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města (do-

movní řád) 
- Plán oprav MK pro rok 2020 
- Plán oprav bytové správy pro rok 2020 
- Nákup teleskopického manipulátoru pro TS Vrbno 
- Nový Řád pohřebiště na hřbitově ve Vrbně p/P. 

 
Souhlasila 

- s přijetím nepeněžitého daru od firmy Husqvarna Manufacturing CZ , s.r.o. – 15 ks lopat na sníh 

- s návrhem řešení podélného stání a opravy chodníku na ul. Nádražní v úseku od lékárny po ulici 
Sadová 

- se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na ulici Družstevní, Nad Stadionem 

- se stavbou odstavné plochy a chodníku na pozemku p.č. 431ve vlastnictví investorů stavby 
manželů Čudovských a na části pozemku p.č. 1838 ve vlastnictví města 

- s parkováním vozidel účastníků závodu orientačního běhu na seřadišti před MŠ Jesenická a 
v areálu bývalého Vrsanu ve dnech 30.5. – 31.5.2020 

- se zadlážděním části pozemku při vjezdu do stavebnin Janík 
- se stavbou „Parkoviště před admin. Budovou a přístřešek pro jízdní kola firmy Husqvarna Manu-

facuting CZ 
 
Nesouhlasila 

- s pronájmem bytu na ulici Jesenická 136  
- s přechodem nájmu bytu č. 8 na ulici Sadová 497  
- s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  
- se zřízením parkovacího stání na nám sv. Michala za domem č.p. 509 

 
Rozhodla 

- o podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert ve výši 
221 070,- Kč 

- o přijetí daru Ing. Grosse ve výši 10 000,- Kč 

- nevyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č. 1175/2 v k.ú. Vrbno p/P. a 1221/1 v k.ú. Mnichov 
p/P. 
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- o uzavření Smlouvy o provozování farmářských trhů v roce 2020 

- o uzavření Smlouvy mezi městem a firmou Michal Polok, Město Albrechtice na úklid budovy 
MěÚ Vrbno p/P. 

- o uzavření dodatků na zneškodňování komunálního odpadu pro rok 2020 s TECHNICKÝMI 
SLUŽBAMI VRBNO, s.r.o. a Smlouvu na realizaci zimní údržby pro rok 2020, Smlouvu o dílo na 
pěstební a těžební práce včetně odkupu dříví v lesích v majetku města , na realizaci služeb ve-
řejná zeleň 

- o uzavření darovací smlouvy s Pradědským lesním závodem, a.s. – darování vánočního stromu 

- o uzavření smlouvy mezi  městem a firmou KARETA s.r.o. na realizaci akce „Projekt regenerace 
sídliště Vrbno pod Pradědem – Husova“, Příkazní smlouvu na TDI s Jiřím Skácelem a Příkazní 
smlouvu na výkon autorského dozoru se společností DIMENSE v.o.s. Brno 

- o uzavření smlouvy s VZP ČR a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra na pronájem nebyto-
vého prostoru 

- o uzavření smlouvy se Spolkem přátel Vrbenska o pronájmu nebytových prostor 

- o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „stavební úpravy BD ul. Husova 248 Vrbno p/P: se 
společností PALSTAV Stavitelství s.r.o. Vratimov 

- o poskytnutí dotací na kulturní a sportovní akce, na činnost spolků 

- o uzavření smlouvy o dílo na „Úklid společných prostor objektů v majetku města Vrbna p/P.“ s 
firmou FORCORP GROUP s.r.o. Olomouc, která v průběhu měsíce dubna odstoupila a bylo za-
hájeno jednání o podpisu smlouvy s firmou ATUT-TUTY s.r.o. Ostrov 

- o dočasném zřízení mezideponie zeminy v období od 1.4. do 30.9.2020 

- o přerušení provozu v rozsahu osobní přítomností dětí mateřských škol Ve Svahu a Jesenická 
z důvodu ochrany zdraví na období od 17.3.2020 do odvolání 

- o poskytnutí roušek občanům města Vrbna starších 65 let 

- o výpovědi z nájmu bytu č. 9 na ulici Bezručova 419 

- v rámci veřejné zakázky „Oprava povrchu částí MK Husova ve Vrbně pod Pradědem“ o výběru 
nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s. Praha 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na „Podporu výměny kotlů ve městě Vrbno 
p/P.“ 

- o vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

- o uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky „Cyklostezka Vrbno – Karlovice 
Zadní Ves s firmou OSIGENO s.r.o. Šumperk 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na projekt „Naučná stezka Cesta kolem 
vody“ mezi městem a MSK 

 
Byla seznámena 
            -     s průzkumem dostupnosti techniky JSDH Vrbno p/P. k výškovým budovám 

- se Zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna v roce 2019  

- s výroční zprávou SKAV Vrbno p/P., p.o., za rok 2019 

- s výroční zprávou Domova pro seniory Vrbno, p.o., za rok 2019 

- se závěrečnou zprávou rady pro zkvalitnění péče v Domově pro seniory Vrbno – Hodnocení ve-
řejného závazku za rok 2019    

- s rezignací Roberta Sivulky na předsedu a člena komise strategického rozvoje města a jmeno-
vala předsedu komise pana Jiřího Strnada  

- s termínem zápisu dětí do mateřských škol , který byl stanoven na 14.5.2020 

- s informací o uzavření provozu v době letních prázdnin MŠ Jesenická od 1.7.-31.7.2020 a MŠ 
Ve Svahu od 1.8.2020 do 30.8.2020 

- s Rozhodnutím Krajského úřadu MSK o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů ků-
rovcové kalamity v lesích od 1.10.2017 – 31.12.2018 ve výši cca 790 tis. Kč 
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Jmenovala  

- do funkce ředitele Domova pro seniory Vrbno, p.o. Mgr. Kristínu Strouhalovou 

- do funkce vedoucího majetkoprávního odboru Bc. Pavla Kopču po dobu zástupu výkonu veřejné 
funkce 

Pověřila 

- Mgr. Jana Vavříka k přijímaní projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství 
Odvolala 

- členku školské rady Mgr. Danu Tománkovou 
Jmenovala  

- za zřizovatele Mgr. Moniku Janků 
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, o přidělení bytu mimo schválený pořadník, schvalo-
vala podnájmy v městských bytech, rozhodovala o uzavření nájemních smluv za účelem užívání pozemků 
města. 
 
 
 
Rada města se sešla 2 x ve funkci valné hromady  společnosti  TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO  s.r.o.. 
 
 

Rozprava: 

V 16:09 přichází Pí Soudková. Zastupitelé jsou nyní v počtu 19 členů. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0203/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0289/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

Informaci předá ústně starosta pan Petr Kopínec 
 
Nastaven nový termín z důvodu podání informací o dalším vývoji situace ve věci centra města 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Výbor k novému centru města měl 2 schůzky, na druhé byl zástupce EA. Dnes je to ve fázi, že připravují 
přípravné práce. Hledá se nějaký způsob spolupráce s EA, abychom si podchytili pozemky, které budou drženy. Na 
dalším jednání budeme trochu chytřejší. Pokud bude něco nového, tak Vám dám vědět.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0204/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0144/ZM/07/2019 - Radě města zpracovat studii nového centra města 

Zodp.: Rada města - NT 23.09.2020 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Informace o možnosti zřízení městské policie ve Vrbně pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0264/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Zastupitelstvo města projednalo možnost zřízení městské policie ve Vrbně pod Pradědem. A v současné 
době nedoporučuje zřízení městské policie.  
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0205/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s informací o možnosti zřízení městské policie ve Vrbně pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem nesouhlas í  

se zřízením městské policie ve Vrbně pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

radě města každoročně  v návrhu rozpočtu vyčlenit finanční prostředky na rozšíření kamerového systému 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0281/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0206/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru z 18.02.2020 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
Číslo materiálu: 0265/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Dagmar Slezáková 
za účelem: ovocný sad 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy obytné smíšené venkovské. 
 
pronájem: ano (Dagmar Slezáková) 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KV:doporučujeme vyhlášení záměru 
Stanovisko MPO: bez námitek 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0207/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 340 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 21/5207/2020 ve výši 254 Kč/m2 bez DPH + ostatní 
náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 283 
Číslo materiálu: 0266/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM K… O… a R… O… 
za účelem: pozemek tvoří funkční celek s domem žadatelů (vstup do domu a čistička odpadních vod) 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy obytné smíšené venkovské. 
 
pronájem: ano (K… O…) 
 
vada:  zařízení čističky odpadních vod 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KV: doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: na pozemku stojí přístup ke stavbě ve vlastnictví žadatele. Dále na pozemku stojí čistička 
ve vlastnictví žadatele. K odprodeji nemáme námitek. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0208/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 283 o výměře 955 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 22/5208/2020 ve výši 308 150 Kč bez DPH + ostatní náklady spo-
jené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
Číslo materiálu: 0267/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM O… K… a R… K… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (H… P…) 
 
vada:  bez 
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Stanovisko OVaŽP: bez námitek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KV: doporučujeme vyhlášení záměru 
Stanovisko MPO: Na pozemek byl již vyhlášen záměr a byl nabídnut zájemcům formou soutěže o nejvyšší 
nabídku, ale nabídku nikdo z nich nepodal. Navrhujeme na pozemek opětovně vyhlásit záměr 
s aktualizovaným znaleckým posudkem a opětovným zveřejněním na ÚD dát příležitost případným dalším 
zájemcům. V současnosti se na pozemku nachází zahrádky. 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0209/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 700 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond, 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 28/5214/2020 ve výši 347 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené  s 
prodejem 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1020 
Číslo materiálu: 0268/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P… K… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano 
 
vada:  cizí drobná stavba, signál RR 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KV: doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: v současnosti je pozemek využíván jako zahrada. Podle zastavovací studie se počítá 
s jeho zastavěním. 
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Rozprava: 

Pí Janků: Chtěla jsem se zeptat, kdo tam má zahradu, pan Kopča? Majitel té zahrady s tím souhlasí? 

Ing. Pešatová: Majitel bude obeznámen s vyhlášením záměru na prodej.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0210/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1020 o výměře cca 635 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráně-
né území, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 23/5209/2020 ve výši 382 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady 
spojené s prodejem 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, 
Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Hana Janků, Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 277 
Číslo materiálu: 0269/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM Ing. L… K… a M… K… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (Z…, R…, M…, M… a K…) 
 
vada:  vedení NN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje nevyhlásit záměr 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KV: vyhlášením záměru by mohlo dojít k soutěži stávajících nájemců zahrádek a nemuselo by 
být dosaženo účelu stavby RD. V případě vyhlášení záměru by bylo vhodné podmínit prodej právě výstav-
bou ve stanovené lhůtě a následný zákaz převodu nemovitosti např. na dobu 10 let. Podobnou metodiku 
uplatňuje například město Rýmařov. Stejný postup by mohl být uplatněn obecně u prodejů pro stavbu RD. 
Stanovisko MPO: parcela 277 má výměru 2142 m2. Tato parcela by se mohla rozdělit na dvě poloviny za 
vzniku dvou parcel vhodných ke stavbě RD – návrh rozdělení je zobrazen v příloze 277-navrh. V současnosti 
je pozemek pronajímám za účelem zahrádek. 
 
 
 
 

Rozprava: 



strana 11 

 

 

Pí Soudková ohlásila střet zájmu. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0211/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 277 o výměře 2142 m2, který je zapsaný na LV 554 pro 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. 24/5210/2020 ve výši 794 320 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Jana Soudková 
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1171/5 jehož součástí je stavba č. p. 187 
Číslo materiálu: 0270/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM V… K… a E.. K… 
za účelem: bydlení 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez námitek  
Stanovisko RM: doporučuje nevyhlásit záměr a ponechat v majetku město pro potřeby VPP 
Stanovisko MV: nedoporučuje 
Stanovisko KV: doporučujeme vyhlášení záměru. Myšlenka zřízení muzea se nám jeví jako nereálná. Ob-
jekt je malý, není ani možnost zřízení parkovacích míst. 
Stanovisko MPO: zvažuje se záměr v budově č. p. 187 zřídit muzeum 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0212/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1171/5 o výměře 136 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, jehož sou-
částí je stavba č. p. 187, způsob využití: jiná stavba, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 25/5211/2020 ve 
výši 515 830 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
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Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 
Číslo materiálu: 0271/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM D.. J… a M… J… 
za účelem: vytvoření funkčního celku se zahradní chatkou a zahradou na pozemku parc. č. 199/1 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy veřejných prostranství – zeleň. 
 
pronájem: ano (D… J…) 
 
vada:  ne 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez připomínky (k oddělenému pozemku bude zajištěn přístup z komunikace na po-
zemku parc.č. 197/2 k.ú. Železná pod Pradědem) 
Stanovisko RM: doporučuje 
Stanovisko MV: doporučuje 
Stanovisko KV: doporučujeme vyhlášení záměru, ale rozsah vyznačený v podkladech k žádosti je větší než 
je ohraničen stávajícím oplocením. Doporučujeme, aby záměr byl vyhlášen na rozsah po stávající oplocení, 
to je cca 580 m2.  
Stanovisko MPO: bez námitek 
 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0213/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 198/1 o výměře cca 750 m2, který je zapsaný na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem č. 26/5212/2020 ve výši 129 Kč/m2  + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku 1224/1, pozemku 1225/1 a části 
pozemku 1229 

Číslo materiálu: 0272/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… D… 
za účelem: úpravy a následné zřízení ovocného sadu 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ano (R…, T… a D…) 
 
vada:  pozemek parc. č. 1224/1 - VNN 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez připomínek 
Stanovisko RM: doporučuje nevyhlásit záměr 
Stanovisko MV: nedoporučujeme vyhlášení záměrů. Doporučujeme zpracovat zastavovací studii. 
Stanovisko KV:navrhujeme záměr posoudit z hlediska záplavového území, ochranného pásma vedení VN, 
nutnosti realizace inženýrských sítí pro případnou novou zástavbu. 
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  0214/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

-části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 1630 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a země-
dělský půdní fond 

-pozemku parc. č. 1225/1 o výměře 112 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráně-
né území  

-části pozemku parc. č. 1229 o výměře cca 2090 m2, který je zapsaný na LV 290 pro 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. 27/5213/2020 ve výši 291 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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14. Prodej nemovitosti - části pozemku 162/2 
Číslo materiálu: 0277/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Fotis Fotopulos 
 

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 (žadatele) 
 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0152/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 14.02. do 09.03.2020. 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0215/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… P… a M… P… (podílové spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/2) 

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

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Prodej nemovitosti - části pozemku 165/2 
Číslo materiálu: 0278/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Fotis Fotopulos 

Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM M… K… a M… K… 
za účelem: odkup pozemku stavbou hospodářské budovy 
 
Podle ÚP se plochy bydlení v rodinných domech. 
 



strana 15 

 

 

pronájem: ano (SJM K…) 
 
vada:  na pozemku se nachází stavba ve vlastnictví jiného majitele (žadatele) 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0153/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 14.02. do 09.03.2020. 
 
Po vyhlášení záměru na prodej byla doručena žádost o snížení kupní ceny. Žádost naleznete v příloze. 
Předmět prodeje byl oceněn znaleckým posudkem č. 92/5178/2019, který zohlednil jeho přednosti i nedo-
statky. Ocenění bylo provedeno na cenu v čase a místě obvyklou, která je vyžadována zákonem o obcích (§ 
39 odst. 1). Odchylka od této ceny musí být zdůvodněna a ve veřejném zájmu - nesplněním této podmínky je 
právní jednání od samého počátku neplatné. 
 
RMě doporučuje prodej za cenu dle znaleckého posudku. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0216/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o snížení kupní ceny 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhovět žádosti 

o prodeji 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  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… K… a M… K… 

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

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 
Číslo materiálu: 0282/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dle ÚP se jedná o plochy bydlení v RD. 
 
pronájem: ano (V…, G…, K…, K…, F…, J…, B…, S…, G…, K…, H… a P…) 
 
vada:  vedení VN a NN 
  přípojky plyn, cetin a voda 
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Dne 19.07.2019 byla podána žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 257, kterou podal Ing. P… G…. 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0124/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 06.11. do 26.11.2019. Záměr byl zastupitelstvem vyhlášen na celý pozemek s 
tím, že bude pozemek nabídnut ostatním vlastníkům bytovek, kteří mají jeho část v pronájmu. 
 
S nájemci byla zahájena jednání o odkupu, která přinesla následující dva požadavky (výrok č. 1 tohoto 
usnesení): 
1.cenový požadavek 
v průběhu jednání bylo vzneseno pět námitek k výši kupní ceny (V… V…, L… K…, Z… J…, J… K… a I… 
F…). Písemné vyjádření naleznete v souboru 257-stanovisko-k-zameru-prodeje.pdf. Předmět prodeje byl 
oceněn znaleckým posudkem č. 92/5178/2019, který zohlednil jeho přednosti i nedostatky. Ocenění bylo 
provedeno na cenu v čase a místě obvyklou, která je vyžadována zákonem o obcích (§ 39 odst. 1). Odchyl-
ka od této ceny musí být zdůvodněna a ve veřejném zájmu - nesplněním této podmínky je právní jednání od 
samého počátku neplatné. Z tohoto důvodu nemůžeme kupní cenu snížit. 
2.požadavek na snížení výměry prodávaných části 
záměrem města je prodej částí pozemku tak, aby hranice pozemků začínala u paty domu. Tím se předejde 
vzniku těžko využitelných pozemků v majetku města a zároveň se i předejde potížím při získávání souhlasu 
s dělením pozemků (např. každý nový pozemek musí být napojen na místní komunikace). S tím nesouhlasí 
V… G…, B… B…, V… V…, L… K…, Z… J…, J… K… a I… F…. Navrhují mezi patou domu a prodávanou 
části pás pozemku, který zůstane v majetku města, protože se na něm nachází přípojky k domům (grafické 
znázornění naleznete v souboru 257-navrh-vymer.pdf). Usnesení je navrhnuto tak, že všechny nově vzniklé 
pozemky budou začínat u paty domu (až na pozemek oddělující přístřešek pro auto). V příloze naleznete 
soubor s názvem 257-zakres-prodeje.pdf, který znázorňuje hranice jednotlivých prodávaných částí pozemku 
257. S hranicí nových pozemků u paty domu souhlasí E… K…, J… H… aj… S… (zastoupena J… V…). 
 
Do uzávěrky zpracování materiálů pro jednání ZM nebyla doručena všechna písemná potvrzení zájmů o 
odkup: 
- výrok č. 3 tohoto usnesení (SJM V… V… a K… V…) 
- výrok č. 5 tohoto usnesení (SJM J… K… a E… K…) 
- výrok č. 7 tohoto usnesení (I… F…) 
- výrok č. 8 tohoto usnesení (SJM Ing. Z… J… aj… J…) 
- výrok č. 13 tohoto usnesení (T… P… a D… P…) 
Usnesení o tyto výroky bylo doplněno pro případ, že by do jednání zastupitelstva někdo z výše uvedených 
projevil písemný zájem o odkup.  
 
Shoda co do výměry a ceny panuje u části pozemku, na kterém stojí přístřešek pro auto. Přístřešek vlastní 
E… K… (výrok č. 15 tohoto usnesení). 
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Pí Janků: Chtěla jsem se zeptat, jestli se bude prodávat i ten oranžový pás, to co těch 5 lidí nechce.  

Ing. Pešatová: Bude to tak, jak je to zakresleno. Všem stejně. Nemusí to kupovat.  

Ing. Vosáhlo: Ten záměr, co jsme měli původně na ten eventuální odkup, jak podal pan Ing. Gross. Tak v té podobě je 
to nesmysl. Tento samý nesmysl nabídlo město, že to bude od baráku až nahoru po cestu. Já třeba bydlím na kraji, pan 
Jarmar bydlí na kraji, nám to nevadí, ale ti středový budou mít problém. To se nám zdá jako nesmysl.  

Mgr. Fotopulos: ZM to může schválit, ale při dělení pozemků bude záležet na paragrafech stavebního úřadu, který 
striktně vyžaduje zpřístupnění pozemků komunikací. Vznikem takovýchto mezer by z jeho pohledu vznikly nepřístupné 
pozemky a toto dělení by nikdy nepovolil.  I případný prodej by byl nerealizovatelný, protože by stavební odbor nepo-
volil dělení pozemků, neměli bychom splněnu podmínku, že každý nový pozemek musí být zpřístupněn komunikací.  

Ing. Jarmar: To co zaznělo od pracovníka MPO, on jako úředník musí takto hovořit, ale ZM by mělo konat pro občany. 
Já bych se chtěl vyjádřit k té ceně. Znalecký odhad k ceně je za 257 Kč, který zahrnuje nemalé m2 asfaltu. To se nám 
zdá nepochopitelné, jak můžeme směšovat zahrady, odstavné plochy a komunikaci do jednoho návrhu ceny, který 
potom přesahuje 340 Kč/m2.  To jsme někde, kde bychom být neměli.  
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Mgr. Fotopulos: Když bylo setkání se znalcem, tak znalec to viděl toto rozkreslení, tyto plochy nejsou započítány do 
ceny. Pokud je vážný zájem o tuto část, není problém, můžeme se domluvit na extra ocenění každého toho malinkého 
kousíčku, pod podmínkou, že by si to ten vážný zájemce zaplatil.  

Ing. Vosáhlo: Měl bych návrh nechat tu situaci tak, jak je, zrušit záměr prodeje a nechat to jak to je, tzn. nájmy.  

Pí Knápková: Pan Gross to chtěl koupit celé nebo jen ten pás? 

Ing. Pešatová: Jen ten pás, ale od toho balkónu k zahradě.  

Ing. Kudelová: Myslím, že je pravda, že pokud to neublíží někomu jinému, tak občanům vyhovět. Je možné, aby ten 
pás, který tvoří přístup a kde jsou ty sítě, byl odměřen jako samostatná parcela a oceněna samostatně. Pokud by kupu-
jící souhlasili, tak by to mohla být cesta.  

Mgr. Fotopulos: Vnímám připomínku jako rozumnou, pokud se na tento prodej nespěchá, můžeme to odložit na další 
zastupitelstvo, můžeme se ještě jednou sejít se všemi vlastníky, zkusím nakreslit nějaký pozemek, který by splňoval 
všechny požadavky SÚ, nejsem si jist, jestli to půjde, ale v tuto chvíli je to maximum možného.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0217/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stahuje z  pro jednání  

návrh na zreálnění/snížení nabízené prodejní ceny a snížením výměry nabízených částí pozemku parc. č. 257 

návrh 

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 230 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM V… V… a K… V… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 210 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: Ing. P… G… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 240 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J… K… a E… K… 

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



strana 18 

 

 

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 250 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… K… a P… K… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 305 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… F… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 350 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM Ing. Z… J… a J… J… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… S… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 150 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM B… B… a R… B… 

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

o prodeji nemovitosti: 
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části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… G… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 160 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: E… K… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: T… P… a D… P… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 180 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… H… 

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

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 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: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: E… K… 

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

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

radě města jednat s nájemníky pozemku par. č. 257 

Hlasování  
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Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Prodej nemovitostí - pozemků 580 a 579/2 
Číslo materiálu: 0279/ZM/2020 
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 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0155/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 14.02. do 09.03.2020. 
 
RM: doporučuje 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0218/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva  

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: K… T… a P… K… (podílové spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/2) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve  výši 164 490 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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18. Prodej nemovitostí - pozemků 1005 a 1008 
Číslo materiálu: 0280/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… G… 
za účelem: stavby RD 
 
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) 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0157/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 vyhlásilo záměr na prodej a 
tento záměr formou soutěže byl zveřejněn na ÚD od 14.02. do 09.03.2020. Výsledek soutěže naleznete v 
příloze. 
 
Nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 91/5177/2019 ve výši 273.020 Kč, která je minimální kup-
ní cenou. 
 
RMě nedoporučuje prodej a doporučuje zrušit vyhlášený záměr na prodej. 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Co k tomu radní vedlo? 

Ing. Pešatová: Pozemek je součástí rodinných domků a ti majitelé by přišli o zahrady.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0219/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neprodat následující nemovitosti: 

- pozemek 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 

- pozemek 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva  

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: R… P… 

za cenu ve výši 380 000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0157/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Ludmila Knápková 
Nehlasoval:       
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19. Koupě nemovitosti - pozemku 194/1 
Číslo materiálu: 0273/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

vlastník:  Ing. Z… J… 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
 
vada:  vedení kanalizace, vodovod, signál RR 
 
 
Stanovisko OVaŽP: bez námitek 
Stanovisko RM: doporučuje právní rozbor budoucí smlouvy 
Stanovisko MV: Nedoporučujeme odkoupení. Doporučujeme zpracování právního rozboru smlouvy o 
smlouvě budoucí. 
Stanovisko KV: Komise nemá dostatek podkladů k posouzení záměru. 
Stanovisko MPO: nabídka k odkupu nemovitosti již byla v minulosti projednávána.  ZM usnesením č. 
452/23/2017 ze dne 18.12.2017 rozhodlo nemovitost nekoupit. 
Znalecký posudek se v současné době zpracovává a po jeho doručení bude doplněn. 
 
 

Rozprava: 

Ing. Jarmar: Každý by měl vrtat do země, kde mu to patří. Město tam udělalo kanalizaci, uzavřelo se mnou smlouvu o 
budoucí smlouvě a od té doby mlčí. Před 3 roky jsem požádal, aby si to koupili. Když tam praskne kanalizace, tak to 
bude průšvih, protože je to pod mým pozemkem. Nevím, jaký právní rozbor tady zastupitelstvo navrhuje radě.  

Ing. Kudelová: Situace je taková, že cesta nechat udělat právní rozbor, protože by měl ukázat, zda by město pozemek 
být mělo. Byly tam nějaké závady a nedodělky, proto se to nedotáhlo. V tuto chvíli je to nejlepší cesta.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0220/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nabídkou na odkup pozemku p.č. 194/1 v k.ú. Mnichov 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

RMě zajistit právní rozbor 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 223/1 
Číslo materiálu: 0274/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předkládá se žádost o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem. O pro-
deji pozemku rozhodlo ZM usnesením č. 0162/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 s kupní cenou ve výši 



strana 23 

 

 

1655000 Kč. Tato cena byla nabídnuta p. Odstrčilem v soutěži, protože o pozemek projevila zájem i společ-
nost Ridex s.r.o. Společnost Ridex s.r.o. žádnou cenovou nabídku nepodala. Žadatel žádá o kupní cenu ve 
výši 1152110 Kč (tato cena byla v soutěži stanovena jako minimální), která byla stanovena znaleckým po-
sudkem č. 65/5152/2019 a je cenou v čase a místě obvyklou. Tato cena je vyžadována zákonem o obcích (§ 
39 odst. 1) jako cena minimální. V případě vyhovění žádosti doporučuje právní kancelář celý proces prodeje 
zrušit a zahájit znovu od začátku. 
 
RMě doporučuje nevyhovět žádosti. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0221/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o snížení odkupní ceny 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhovět žádosti 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 13, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 0 
Pro: René Darmovzal, Josef Dudík, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrus-
ník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Dušan Pechal 
Zdržel se: Mgr. Zdeněk Bártek, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

21. Zřízení budoucího věcného břemene - služebnosti cesty a inženýrských sítí 
Číslo materiálu: 0299/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dne 26.02.2020 byla doručena žádost společnosti Ridex, s.r.o. (dále jen investor) na zřízení služebnosti, 
která bude spočívat ve služebnosti cesty a inženýrských sítí. Investor má zájem o vybudování cesty na čás-
tech pozemků ve vlastnictví města (přílohy studie ORTOFOTO a studie UP). 
Vybudováním cesty a inženýrských sítí se pro komerční výstavbu zároveň připraví i pozemky v majetku měs-
ta a tím je i městu zhodnotí. Jedná se o části pozemků parc. č. 902/1, 902/2 a 1696/3, které jsou územním 
plánem určeny jako plochy občanského vybavení komerčního typu. 
Předkládá se návrh řešení, který spočívá v uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemena. S po-
mocí této smlouvy investor může žádat o stavební povolení a až po realizaci stavby a jejím řádném zkolau-
dování by se uzavřela řádná smlouva na břemeno. 
Podle zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb. může být tato cesta zařazena jen do účelových ko-
munikací. Účelové komunikace mohou být veřejné nebo neveřejné. Veřejně přístupná účelová komunikace 
se zřizuje jako veřejnoprávní závazek příslušným silničním správním úřadem. Z tohoto důvodu usnesení 
obsahuje podmínku, že investor bude žádat o stavební povolení na veřejně přístupnou účelovou komunikaci 
(§ 16 zákona č. 13/1997 Sb.). Zároveň navrhujeme ještě jednu pojistku. Navrhujeme řádnou smlouvu na 
břemeno uzavřít až po předložení kolaudačního rozhodnutí na veřejně přístupnou komunikaci - tedy ve chví-
li, kdy veřejnoprávní závazek vznikl. 
 
RMě doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Pí Soudková: Proč není smlouva o smlouvě budoucí přílohou materiálů? 
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Mgr. Fotopulos: Pokud se takto domluvíme i u těchto typů smluv, smlouva bude zpracována po jednání zastupitelstva, 
pokud by zde vznikly nějaké připomínky, nebo úpravy, tak aby se to neposílalo 2x právníkům. Pokud to budete chtít 
takto dopředu, není problém, akorát by se to muselo někdy předělávat.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0222/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se záměrem společnosti Ridex, s.r.o. realizovat přípravu ploch pro podnikání ve Vrbně pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o budoucím zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a inženýrských sítí na částech pozemků parc. č. 902/1, 
902/2 a 1696/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem in rem 

podstatné náležitosti: 

- forma realizace: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

- budoucí břemeno: služebnost cesty a inženýrských sítí 

- budoucí vlastník služebných pozemků: Město Vrbno pod Pradědem 

- budoucí vlastník panujících pozemků: Ridex, s.r.o., IČ: 60778571 

- budoucí služebné pozemky: části pozemků parc. č. 902/1, 902/2 a 1696/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 
1850 m2 

- budoucí panující pozemky: pozemky parc. č. 906/1, 903, 1696/2 a 907/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

- budoucí jednorázová úplata za zřízení břemene: 10 000 Kč 

- budoucí náklady se zřízením věcného břemene hradí oprávněný 

- délka trvání budoucí smlouvy: 10 let od podpisu smlouvy 

podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: 

- investor zažádá o stavební povolení pro veřejně přístupnou účelovou komunikaci u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po předložení kolaudačního rozhodnutí na veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

22. Domov pro seniory 
Číslo materiálu: 0295/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Jedná se o zabezpečení prostoru pro provoz domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem. Bod je rozdělen 
variantně: 
Varianta A 
Společnost Domov Alzeimer zaslala mailem (příloha mail-DA) nabídku (příloha nabídka-DA) výstavby nové-
ho domova seniorů v obci Vrbno pod Pradědem. Nabídka je navržena tak, že investor (v nabídce neuvedená 
stavební firma) realizuje výstavbu projektu a město následně nově postavený objekt převezme do pronájmu. 
Nabídku zaslal Zbyněk Gembiczki, který vystupuje jako ředitel pobočkové sítě DA.  
 



strana 25 

 

 

Varianta B 
Město jednalo s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského o odkupu nemovitostí současného 
domova pro seniory, který souhlasí s odprodejem městu. 
 
RMě doporučuje variantu B. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Mluvil jsem s doktorem Fišerem, díky této situaci, která vznikla, kde je nedostatek financí, můžeme 
v tomto roce rozdělit splátku na 3x, sestry nám po první splátce převedou majetek v rámci katastru. Cena je víc než 
dobrá, odhady byly před 5 lety několikrát vyšší. První varianta je z mého pohledu nepřístupná, takto město zadlužit.  

Pí Soudková: Před 3 roky jsme hodnotili stav „Boromea“ jako takový, že tam klienti nemohou být. Musíme si uvědo-
mit, že toto bude investice, která se potáhne dlouhodobě třeba v horizontu dvaceti nebo třiceti let, a nebudeme moci 
nic dalšího kupovat. 

p. Kopínec: Boromejky nedají investiční prostředky do toho objektu jako takového, nájem končí ke konci roku, může se 
stát, že také najdou jiné využití. Je to zlomek skutečné ceny, kloním se k tomu odkoupit a vyčleňovat prostředky 
k postupné rekonstrukci. 

Ing. Pešatová: Máme uzavřenu smlouvu o výpůjčce, tudíž my jim nic neplatíme, jen abych to uvedla na pravou míru. 

Ing. Kudelová: Měla bych připomínku, která souvisí s koncepcí rozvoje soc. služeb ve městě. Měli bychom udělat jed-
noduchý komplexní návrh, co chceme ve městě pro seniory. Souhlasím s koupí, tento standard vylepšený do součas-
ného stavu, tento region potřebuje.  

p. Kopínec: Paní ředitelka mluvila a postupném rozšiřování služeb. V posledních třech letech se dalo kolem 2mil. do 
zahrady.  

Pí Knápková: Abychom uvažovali o první variantě, tam je ten pozemek vyřešený. 

p. Kopínec: Smlouva končí v květnu, následně budeme jednat o zpětné koupi pozemku. Jednali jsme s němi, ale není to 
dořešené. 

Ing. Pešatová: Jestli bychom tam nedodali, že bychom chtěli nějaký koncept rozvoje domova. 

Ing. Kudelová: dát radě úkol, aby zastupitelstvu předložila koncepci týkající se pobytových služeb. 

Pí Kubíčková: Nevím, jestli jsem to špatně pochopila, myslím si, že tato věc nesouvisí úplně s tím domovem.  Jedná se 
asi o celkový rozvoj soc. sl., pobytové služby jsou DPS.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0223/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nabídkou výstavby nového domova seniorů v obci Vrbno pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o koupi nemovitého majetku - nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 289 o výměře 1361 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 
262, druh: bydlení 

- pozemku parc. č. 290 o výměře 33 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemku parc. č. 291 o výměře 517 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 
284, druh: bydlení 

- pozemku parc. č. 293/2 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, druh: technické vybavení 

- pozemku parc. č. 293/1 o výměře 1753, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 294 o výměře 4958, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku parc. č.  295 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha 
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- pozemku parc. č. 296 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 297 o výměře 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

to vše zapsané na LV 602 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, IČ: 00530204 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

kupní cena: 6 800 000 Kč (stanovena revizním znaleckým posudkem č. 1159-09-2020), která bude uhrazena ve třech 
splátkách 

kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

RMě předložit ZMě aktualizovanou koncepci rozvoje pobytových služeb ve Vrbně pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0296/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Je předložena Cenová nabídka ve výši 931 228 Kč na zpracování projektové dokumentace pro společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod 
Pradědem“ (dále jen CN). CN je zpracována dle obvyklého způsobu navrhování orientačních a nabídkových 
cen projektových prací a inženýrských činností (Sazebník UNIKA 2019). Výchozím údajem je cenový před-
poklad orientačních nákladů budoucí stavby, které byly propočteny ve Studii, kterou také zpracovala SPS 
spol. s r.o. Opava. Z důvodů zachování myšlenky ideového návrhu a technického řešení dvou domů a jejich 
prostorového umístění v ploše před bývalou MŠ Žižkova a ploše mezi domy č.p. Hřbitovní 8 a Žižkova č.p. 3, 
je RMě doporučeno zadat přímým zadáním projektovou a inženýrskou činnost společnosti SPS spol. s r.o. 
Opava, která pro Město Vrbno pod pradědem v minulosti již také zdárně pracovala. 
 
Možná varianta v úpravě CN je, že Město si na svůj náklad zajistí inženýrsko-geologický průzkum + vsako-
vací zkoušky a hydrogeologický průzkum a radonový průzkum. Tyto průzkumy musí projektová společnost 
také objednávat u specialistů, proto je možné s jistou mírou úspory objednat tyto průzkumy Městem. 
 
 
RMě doporučuje zpracovat vč. rozpočtové změny (navýšení rozpočtu v r. 2020 o 300 tis., v r. 2021 počítat s 
částkou ve výši 450 tis.). 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0224/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zpracovanou studií  „Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pradědem“ 

Hlasování  
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Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

24. Lokalita pro výstavbu RD 
Číslo materiálu: 0297/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Varianta A - Pro provedení obslužných komunikací a inženýrských sítí dle studie jsou předpokládány propoč-
tové náklady 36 parcel ve výši 42 600 000 Kč, které zahrnují celkovou částku za stavební provedení a inže-
nýrskou činost pro získání územního a stavebního povolení. Vzhledem k výši nákladů na realizaci zasítování 
pozemků a obslužných komunikací je možné tuto lokalitu řešit po částech. 
 
 
Varianta B - Prvním krokem je vyhotovení studie řešení této lokality kde je předložena cenová nabídka na 
vyhotovení studie lokality Střelniční fa. SPS s.r.o. Opava v částce 47 190 Kč. Tato lokalita (stejně jako lokali-
ta Husova II/Žižkova) je zatížena ochrannými pásmy a tím vyvolanými přeložkami vzdušným vedením VN a 
podzemní vedení městského vodovodu. Propočtové náklady 9 parcel ve výši 10 000 000 Kč. 
 
RMě doporučuje variantu B. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0225/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

zahájit přípravné práce na zřízení obslužných komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu RD v  lokalitě Střelniční  

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. Jan 
Vavřík 
Proti: Ing. Helena Kudelová 
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - kotlíkové dotace 2. výzva 
Číslo materiálu: 0262/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Žádost je podávána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji - 2. výzva" uzavřené mezi žadatelem a městem Vrbno pod Pradědem dne 12.7.2017; smlouva 
byla schválena zastupitelstvem města dne 29.5.2017 usnesením č. 352/19/2017. 
 
Výše dotace pro jednoho žadatele je 1.500 Kč, dotaci vyplácí kraj a zpětně žádá město o vyplacení.  
K projednání je žádost o dotaci pro čtyři úspěšné žadatele v celkové výši 6.000 Kč 
 (příloha č. 1) a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č. 2). 
 
RMě doporučuje. 
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Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0226/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 6 000 Kč v rámci spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 2.výzva" 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v  rámci "Kotlíkových dotací v 
Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

26. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - kotlíkové dotace 3. výzva 
Číslo materiálu: 0263/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Žádost je podávána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji - 3. výzva" uzavřené mezi žadatelem a městem Vrbno pod Pradědem dne 17. 6. 2019; smlouva 
byla schválena zastupitelstvem města dne 20. 3. 2019 usnesením č. 0064/ZM/03/2019. 
  
Výše dotace pro jednoho žadatele je max. 3.000 Kč, dotaci vyplácí kraj a zpětně žádá město o vyplacení.  
K projednání je žádost o dotaci pro čtyři úspěšné žadatele v celkové výši 10.904 Kč 
 (příloha č. 1) a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č. 2). 
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0227/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 10 904 Kč v rámci spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3.výzva" 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v 
Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

27. Žádost o účelovou investiční dotaci na pořízení vozidla CAS 
Číslo materiálu: 0261/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Dotace z Ministerstva vnitra ČR na rok 2021, Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 
(CAS), bude vyhlášena cca v dubnu 2020.  Cena pořízení nového CAS se pohybuje v rozmezí 6,5 - 7 mil. 
Kč. Zdůvodnění potřebnosti vč. fotodokumentace je uvedeno v příloze č. 1. 
 
PŘEHLED FINANCOVÁNÍ 

zdroj financování poskytnutá podpora poznámka 

MV ČR 2 500 000  

Moravskoslezský kraj 1 250 000   

dotace celkem 3 750 000  

pořizovací cena CAS 7 000 000 cena se pohybuje v rozmezí 6,5-7 
mil. Kč 

vlastní zdroje 3 250 000 díky prodeji stávajícího CAS bude 
částka nižší o 0,5 - 1 mil. Kč 

 
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

V 17:18 opustil jednací sál ZM p. Darmovzal.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0228/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o investiční dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR - Pořízení nebo rekonstrukce cis-
ternové automobilové stříkačky 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa Kubíčková, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: René Darmovzal 
 

 

28. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projekto-
vé dokumentace "Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov" 

Číslo materiálu: 0260/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předměte předkládané žádosti o podporu z rozpočtu MSK je zpracování projektové dokumentace (PD) s názvem "Pro-
dloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov". 
 
Zamýšlená trasa povede chodníkem při levém okraji od mostu sil. III/44520 ke křižovatce sil. III/44520 a II/445 kde začí-
ná společná stezka pro pěší a cyklisty, která dál pokračuje k odbočce na Drakov (sil. II/445 a III/44521). 
Začátek společné stezky oddělené od komunikace bude až od napojení na Zlatohorskou (II/445) při levém okraji. Chod-
ník, pouze pro pěší, by byl veden od mostu až k tomuto místu. Na průtahu Mnichovem sil. III/44520 je chodník pro pěší 
dostačující, protože intenzita motorové dopravy není pro vedení cyklistů po vozovce limitující. 
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Cena projektové dokumentace bude ve výši cca  400 000 Kč vč. DPH. V ceně je zahrnuto: 
- PD pro společné povolení stavby chodníku/spol. stezky (DUR + DSP+DPS) pro trasu 0,7km 
- řešení odvodnění (dešťová kanalizace-vsaky) 
- inženýrská činnost 
- geodetické zaměření 
- položkový rozpočet 
 
Termín pro podání žádosti: 2.3. - 6.3.2020 
Dotace: 55%, 220 tis. 
Vlastní zdroje: 45% 180 tis. 
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

V 17:20 přichází pan Darmovzal. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0229/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

předložení žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumen-
tace "Cyklostezka a chodník pro pěší Mnichov - odbočka na Drakov" 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 19, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Květa 
Kubíčková, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, 
Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Projektová žádost "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradě-
dem" 

Číslo materiálu: 0255/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Jedná se o aktualizovaný projekt, který měl původní název Odvedení extravilánových vod. K přejmenování a 
aktualizaci projektové dokumentaci došlo z důvodu splnění podmínek níže uvedeného dotačního titulu. 
Od 3.2.2020 probíhá příjem žádostí v rámci výzvy č. 144 Operačního programu životního prostředí, specific-
ký cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, která bude uzavře-
na 11.1.2021. 
 
Předmětem projektu je vybudování stavby plnící funkci odvádění extravilánových vod nad zástavbou části 
Města Vrbno pod Pradědem. Důvodem realizace záměru je zaplavování území pod svahem při zvýšených 
průtocích a tání sněhu.  
 
Cílem projektu "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem“, tedy stavby 
hráze s retenční nádrží a svodných průlehů, je zachycení a neškodné odvedení přitékajících povrchových a 
všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového území do stávající stokové sítě. Nejedná se o odvodnění 
ale pouze o odvedení přívalových vod z extravilánu, které by jinak odtekly do intravilánu. Místo toho jsou tyto 
vody zachycovány svodnými průlehy a přesměrovány do suché nádrže a následně do kanalizace anebo 
vsakovány do podloží vsakovacím příkopem. Zátopa nebude zemědělsky využívána, bude zatravněna.  
 
Přehled předpokládaného financování 

zdroje financování předpokládaná výše dotace/výdajů 

dotace 85% ze způsobilých výdajů 5 100 000 
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vlastní zdroje    900 000 

celkový rozpočet 6 000 000 

 
PD je zpracována spol. Lesprojekt Krnov, s.r.o., v současnosti je pozastaveno stavební řízení na MěÚ Brun-
tál z důvodu administrativních průtahů ze strany Státního pozemkového úřadu. 
 
RMě doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

V 17:21 opouští jednací sál ZM Pí Kubíčková.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0230/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci  s názvem "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem" v rám-
ci výzvy č. 144 Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
a hospodaření se srážkovými vodami 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 

30. Realizace akce "Opravy části místní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem" 
Číslo materiálu: 0256/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předmětný projekt byl podán v únoru 2019 a zařazen mezi doporučené náhradní akce k financování pro rok 
2020. V únoru 2020 jsme obdrželi informaci o financování a Registraci akce s podmínkou ukončení realizace 
do 31.12.2020.  
 
Projekt řeší pouze opravu povrchu komunikace. Výdaje související s projektovou dokumentací zadanou spol. 
Lesprojekt Krnov s.r.o., která v další fázi řeší odvodnění, podélné parkovací místa a nový chodník, budou 
nad rámec níže uvedených výdajů.  
Vysvětlení k oboum variantním řešením je uvedeno v příloze č. 1. 
 
Příjemce (město) nesmí po dobu 5 let od ukončení akce zasahovat do již opravené komunikace ale lze po-
kračovat v další etapě (obruby, chodník, podélné parkovací místa). 
 
Dle projektové žádosti Opravy části mísní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem je:  
rozpočet 9 151 567 Kč 
dotace 60%  5 490 940 Kč (upřesněno bude dle vysoutěžené ceny) 
realizace 1.3.2020 - 30.12.2020  
 
Podmínkou MMR ČR pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je do 30.4.2020 zaslat uzavřenou smlouvu 
o dílo, z tohoto důvodu v současné době probíhá podlimitní veřejná zakázka (PVZ) na stavební práce, která 
byla vyhlášena 24.2.2020. Vzhledem k časové a administrativní náročnosti PVZ jsme MMR ČR požádali o 
prodloužení termínu předložení dokumentů do 15.6.2020. 
 
V době sestavování rozpočtu na letošní rok se s touto investicí nepočítalo, proto je nyní na rozhodnutí za-
stupitelů, zda se oprava MK Husova za výše uvedených podmínek zrealizuje anebo  bude provedena oprava 
z vlastních zdrojů města. 
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V návaznosti na výše uvedené se váže rozpočtová změna. V rozpočtu na rok 2020 jsou 4 mil. Kč, navýšeno 
bude o 5,5 mil. Kč. V případě, že ministerstvem bude umožněno financování rozložit i na začátek r. 2021, 
bude rozpočet upraven. 
 
RMě doporučuje vč. rozpočtové změny. 
 
Nejlěpší nabídka byla od společnosti STRABAG a.s.  ve výši 4 884 570,16 Kč bez DPH 
 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0231/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o realizaci akce "Opravy části místní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem" spolufinancované z podprogra-
mu MMR ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 

31. Projektová žádost "Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro JSDH Vrbno 
pod Pradědem" 

Číslo materiálu: 0300/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník-IROP-Vybavení a úpravy hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně-2020 
lze pro jednotku SDH Vrbno p. P. žádat cca 1,2 mil. Kč na níže uvedenou specializovanou techniku, kterou 
bude posíleno vybavení pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů či sněhových 
srážek a masivních námraz. 
 
- záložní zdroj 
- elektrocentrála 
- motorové pily  
- radiostanice 
- velkokapacitní stan pro evakuační středisko obyvatelstva a dočasným ubytováním 
 
Výzva je vyhlášena od 1.4.2020, ukončení příjmu1.6.2020. Dotace je ve výši až 95% způsobilých výdajů. 
 
V rámci přípravných prací bude nutné zadat zpracování technické dokumentace na elektroinstalaci. 
 
Přehled financování 

dotace 95%  1 140 000 Kč 

vlastní zdroje      60 000 Kč 

celkové výdaje 1 200 000 Kč 

 
Rmě doporučuje. 
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Rozprava: 

V 17:23 opouští p. Sivulka jednací sál ZM. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0232/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zahájením přípravných prací  v rámci projektové žádosti "Pořízení specializované techniky a věcných prostředků 
pro JSDH Vrbno pod Pradědem" 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci  "Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro JSDH Vrbno pod Pradědem" v 
rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník -IROP -Vybavení a úpravy hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně -2020 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Robert Sivulka 
 

 

32. Předfinancování projektu "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 
Číslo materiálu: 0301/ZM/2020 
Předkladatel: Monika Návojová 
 

Realizace projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022 plynule naváže na končící pro-
jekt, tj. od 1.5.2020. Právní akt by měl být dle informací Agentury pro sociální začleňovaní vydán v časovém 
posunu - cca červen 2020. 
V případě, že budeme mít informaci o podpoření projektu, lze tuto situaci vyřešit předfinancováním z vlast-
ních zdrojů.  
 
V rozpočtu na tento rok peníze jsou, neměl by být tedy problém max. 2 měsíční mzdové výdaje ve výši cca 
160 tis. Kč pokrýt z vlastních zdrojů, ty budou v případě schválení zpětně proplaceny ve výši 95%. V opač-
ném případě bude projekt zastaven a pracovní poměry ukončeny. 
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

V 17:24 se vrací p. Sivulka. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0233/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s předfinancováním navazujícího projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 



strana 34 

 

 

33. Žádost o spolufinancování z Národního programu životního prostředí na akci "Výsadba 
stromů ve Vrbně pod Pradědem" 

Číslo materiálu: 0275/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listna-
tých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do 
celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý.  
Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy 
až do výše 100% ze způsobilých výdajů, max. 250 tis. Kč. Podpora na zpracování odborného posudku je ve 
výši max. 50 tis. Kč. 
 
Příjem žádostí bude ukončen 31.8.2020, nejpozději však do vyčerpání alokace 100 000 000 Kč. 
 
Na podnět komise životního prostředí bychom v rámci výzvy mohli vysadit v našem městě až 50 stromů, do 
výsadby a následnou péči zapojit jak občany tak školy, školky apod. 
 
Dle podmínek výzvy je nutná následná dokončovací a rozvojová péče alespoň po dobu 3 let od ukončení 
realizace (výsadby), udržitelnost projektu je stanovena na dobu 10 let. 
 
Přehled financování 

celkové náklady 300 000 Kč 

výsadba stromů 250 000 Kč (pořízení až 50 ks stromů vč. závlahy) 

odborný posudek   50 000 Kč 

dotace NPŽP 100% 300 000 Kč 

 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0234/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zahájením přípravných prací v rámci projektu "Výsadba stromů ve Vrbně pod Pradědem" 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o podporu s názvem "Výsadba stromů ve Vrbně pod Pradědem" v rámci Výzvy č. 9/2019 Národního 
programu životního prostředí 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 

34. Plocha pro zahrádkářskou kolonii 
Číslo materiálu: 0276/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Podle ÚP se jedná o Plochy rekreace – zahrádkové osady. 
pronájem: ano (Beránek) 
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vada:  vedení plynu 
 
Stanovisko OVaŽP: souhlas se záměrem 
Stanovisko RM:  
Stanovisko MV: Doporučuje 
Stanovisko KV: Souhlasíme se záměrem. Považujeme za důležité záměr důkladně připravit např. formou 
studie s dělením pozemku, stanovením normativu pro případné stavby apod. 
Stanovisko MPO: zvyšuje se zájem o odkoupení pozemků, které jsou zatíženy nájemní smlouvou za úče-
lem provozování zahrad. Smyslem tohoto bodu je nabídnout zahrádkářům nové plochy pro případ, kdy dojde 
k prodejům pozemků, které jsou využívány jako zahrádky. 
 
RMě doporučuje. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0235/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s následujícím návrhem plochy, která je vhodná pro zahrádkářskou kolonii: 

pozemek parc. č. 836/1 o výměře 2632 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 

35. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací 
centrum Vrbno, p.o. 

Číslo materiálu: 0286/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Doposud nejsou vyúčtovány všechny provedené práce, proto celková hodnota movitého a nemovitého ma-
jetku bude předložena na jednání zastupitelstva.   
 
Oprava tiskové chyby spočívá v uvedení správné adresy Informačního centra, namísto chybně uvedené 
adresy Jesenická 256. Správná adresa Informačního centra je Jesenická č.p. 252.  
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0236/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o uzavření Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, 
p.o. (zkr.  KIV Vrbno) s účinností od 11. 5. 2020 dle předloženého návrhu a příloh s doplněním  Dodatku č. 1 o bod č. 
4 - prodej cenin a známek 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

opravu tiskové chyby ve Zřizovací listině uvedené v čl. II 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 18, 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, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Jana Soudková, Mgr. 
Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 

36. Příplatek k základnímu kapitálu Technické služby Vrbno s.r.o. 
Číslo materiálu: 0292/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bc. Pella: Dostali jste stručnou studii, která popisuje aktuální stav ČOV. Jedná se o to, že z nezávislé studie pana dokto-
ra Fulera vyšlo, že aktuální stav ČOV není v odpovídajícím stavu. Byly nám vypracovány dvě varianty. Z těchto ceno-
vých nabídek jedna varianta je levnější. Tato varianta je chemickou cestou, je za použití chemických reakcí síranu žele-
zitého, kdy pomocí speciálního čerpadla je tato látka vstřikována do odpaní vody a následně je fosfor eliminován. Tato 
chemická reakce je v dnešní době překonána. Byla nám doporučena spíše varianta B, kdy jsme šli systémem lamelové-
ho čistění, který má daleko větší účinnost. Dneska jsou ty hodnoty skokově zvýšené a do budoucna, se limity budou 
zpřísňovat a nedokázala bychom říct, zda by chemická varianta A dostačovala. Proto žádáme o tu částku, která vychází 
z této studie. Pokud nám bude tato částka schválena, následně oslovíme odborné firmy, které vypracují rozpočet a 
uvidíme, jaká bude ta výsledná částka. V tuto chvíli vycházíme jen z této studie.  

Pí Soudková: Zajímala by mě ekonomika, pokud získáte nižší cenu, jste schopni to, co ušetříte vrátit městu? Když se 
v roce 2016 převáděla voda, dostaly TS 2 mil. na tvorbu rezerv, ze které mohly čerpat na možné úpravy. Pokud je TS 
tyto rezervy nemají, za co byly utraceny. 

Ing. Kudelová: Kdo je autorem posouzení? 

Bc. Pella: Pan profesor Fuler.  

Pí Machetanzová: V roce  2016 jsme přebírali nejen VaK, ale i ostatní budovy, bylo nám dáno 2 mil. Kč z města, jako 
součást balíku, abychom měli do začátku na investice. Z 2 mil. v roce 2016 bylo odčerpáno 1.4 mil. v průběhu těch let, 
bylo vloženo 200 tis. z rezervy, letos tam bude vloženo dalších 100 tis., zůstává tam 900 tis. Kč. Jen pro informaci paní 
Soudkové bych chtěla uvést, že se musí investovat nejen do VaK, ale i do těchto budov, které nám byly dány. V roce 
2016 investice do VaK 1.736 tis. z toho obnova 890 tis. 2017 1.420 tis., investice 814 tis. V roce 2018 investice VaKu 
916 Tis. z toho obnova 723 tis. V roce 2019 po odečtu bezúplatných převodů tam zbývá asi 450 tis., do obnovy mimo 
investic jsme dali 1.013 tis. Z rezervy jsme použili jen 1.400 tis. a zpět jsme vrátili 300 tis. Je to uvedeno v každé výroční 
zprávě.  

Bc. Pella: Pokud bude částka nižší, určitě ji vrátíme. Nicméně chtěl bych poukázat na ten 3 bod, který je v té studii, je 
tam třetí částka a je to kolem 9 mil. Kč na hygienizaci kalů. Tato investice nás do budoucna také nemine. V letošním 
roce bude na toto vypsán dotační titul a my bychom do něj chtěli jít.  

Pí Soudková: Pokud jsou peníze v rezervě, neuvažovali TS, že by se 250 tis. podíleli. Pokud to ČOV modernizujeme, 
půjde nám to do odpisu a tím pádem se zvedne cena stočného. 

Pí Machetanzová: Chtěla bych doplnit pana jednatele. Vždycky to tam bude vidět a město je může chtít kdykoliv zpět. 
Žádali jsme z toho důvodu, že je to obrovská investice. Je spoustu věcí, které musíme každý rok s tou kanalizací dělat.  
Jsou naplánovány investice a musíme také pravidelně dělat obnovu.  



strana 37 

 

 

p. Kopínec: Doplnil bych to. TS je naše městská společnost, bohužel ta technika dneska je v tak žalostném stavu, že 
jsou tam dvacetileté stroje apod. TS se dnes potýkají s tím jak nakoupit stoje a jak to zafinancovat. Tato částka byla 
neplánovanou investicí, kdy jsme zjistili, že tu technologii musíme pořídit z toho důvodu, že ty hodnoty budou v roce 
2021 natolik zpřísněny, že my bychom v průměru ročně zaplatili na pokutách cca 300 tis.  Je to jen předběžně vyčísle-
no. Jelikož je to všechno zařízení města, město by mělo pomoct TS s touto částkou.  

Pí Machetanzová: Každá nákladová položka, tzn. i odpisy, vstupují do tvorby ceny vodného a stočného. Ano ovlivní to 
cenu stočného. My máme dneska ceny na nejnižší úrovni široko daleko. I ten občan musí bohužel počítat s tím, že ta 
cena naroste. U těchto objektů jsou plánovány odpisy na 60 až 80 let. Nejsou to pak ročně tak vysoké částky, které by 
nějakým obrovským způsobem ovlivňovaly tu cenu stočného. 

p. Kopínec: Je to nutnost, ne žádná vymyšlená věc.  

Bc. Pella: Je to otázka toho, že ty pokuty by se nám nevyhly a také by nám vstoupily do nákladů. A za chvíli by se mož-
ná ty pokuty vyšplhaly do takové výše, jako nás dneska bude stát ta nová investice. Je to o celkové ukázněnosti i oby-
vatelstva, v dnešní době, co vidíme, že v té kanalizaci je, tak nám to také prodražuje celkově ty investice a obnovu té 
techniky.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0237/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s odůvodněním finančního příplatku k základnímu kapitálu společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. (IČ 25386344)  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozh odlo  

o finančním příplatku k základnímu kapitálu společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. (IČ:25386344) ve výši 2 600 
000 Kč 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 16, proti 1, zdrželo se 1, nehlasoval 1 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti: Jana Soudková 
Zdržel se: Dušan Pechal 
Nehlasoval: Květa Kubíčková 
 

 

37. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
Číslo materiálu: 0254/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Pohledávka vznikla v období 9/2008 - 11/2012 za nájemné a služby na bytě č. 1, nám. Sv. Michala 510, 
který měl v nájmu pan Štefan Horvát. 
Nájemník byl vystěhován a podán návrh na exekuci. 
Celková dlužná částka činí je 232.611 Kč.  
 
Usnesením Okresního soudu o pozůstalosti po panu Horvátovi bylo řízení zastaveno. 
 
RMě doporučuje. 
 

Rozprava: 

V 17:49 opuští jednácí sál ZM Pí Soudková. 
 
p. Pechal: Toto schválit musíme, s tím asi nic jiného nenaděláme. Podobný bod se řešil již tento rok jednou bylo tam 
nějakých 40 tis. a jak koukám, tak nám to roste. Zajímalo by mě, kolik takových pohledávek město má, a kolik nás ještě 
čeká takových nájemníků, kteří si v městských bytech dělají, co chtějí. Nechápu, jak jsme mohli dopustit. Dostat se na 
částku neplacení na 250 tis. mi připadá dost špatné. Město by mohlo nám zastupitelům dát k ruce nějaké služné část-
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ky, které město má, i odpady apod. Myslím, že to jsou nemalé částky, nad kterými bychom se měli pozastavit a praco-
vat s němi.  

p. Kopínec: Když dáme žádost o vystěhování, nejsou to měsíce, ale mnohdy i roky. Tohle se intenzivně řeší.  

Ing. Pešatová: V současné době jsou pohledávky ve výši 4 mil. Kč, takto se to pohybuje několik let nazpět. Touto pro-
blematikou se intenzivně zabýváme, co 3 měsíce zasedá pohledávkový výbor, řešíme případ od případu. V toto přípa-
dě to byla otázka dvou let, než jsme ho z toho bytu dostali.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0238/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

odpis pohledávky za nájemné a služby ve výši 232 611 Kč z důvodu úmrtí nájemce p. Š… H… 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

38. Žádost o překlenovací úvěr Spolek přátel Vrbenska ve výši 200 000 Kč 
Číslo materiálu: 0257/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Spolek žádá o finanční výpomoc ve výši 200 000. Kč. V rozpočtu je tato částka vyčleněna, spolek by ji 
měl vrátit do 30.11.2019. I v minulých letech byla výpomoc poskytnuta, vždy byla řádně a v termínu vrá-
cena. Za finanční odbor poskytnutí výpomoci a schválení smlouvy doporučuji.     
 

Rozprava: 

Bc. Chalupa: Informoval Vás pan Michalus, jestli se ta akce odloží nebo ne? 

p. Kopínec: Z našeho pohledu v té době takhle velká akce nebude. Pokud akce proběhne, tak mu budeme muset nějak 
přispět, ale v omezené míře.  

Ing. Müllerová: Mluvila jsem s panem Michalusem oznámil, že by lapkové být neměli.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0239/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o neposkytnutí překlenovacího úvěru ve výši 200 000 Kč pro Spolek Přátelé Vrbenska, zastoupeného p. Karlem Mi-
chalusem. 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
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39. Informace o odměňování členů zastupitelstev od 1.1.2020 
Číslo materiálu: 0253/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Nařízením vlády 338/2019 Sb. dochází k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky 
stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Je na rozhodnutí ZM, 
zda odměny neuvolněným členům zastupitelstva navýší. V případě navýšení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva bude nutné také navýšit rozpočet v kapitole 6122-Zastupitelé. 
FIN doporučuje zachovat stávají výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
Návrhy odměn:   

  
Maximální výše od 

1.1.2020 
Stávající odměna 

zastupitelů 
Návrh odměny 

zastupitelů 

Člen rady 8 687 3 000 3 000 

Předseda výboru, komise 4 343 1 600 1 600 

Člen výboru, komise 3 619 1 400 1 400 

Člen zastupitelstva 2 171   800     800 

Člen přestupkové komise 3 690 2 000 2 000 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0240/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o zachování stávající výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

40. Rozpočet Sdružení obcí Bruntálska na rok 2020 
Číslo materiálu: 0251/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Marcela Vosáhlová 
 

bez 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0241/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s rozpočtem Sdružení obcí Bruntálska na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-2023 

Hlasování  
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Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

41. Rozpočtové opatření 1/2020 
Číslo materiálu: 0283/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Rozpočtové opatření reaguje zejména situaci, vzniklou vyhlášením nouzového stavu a praktickým okamži-
tým "umrtvením" celé ekonomiky státu. S tím souvisí  skutečnost, že letošní sdílené daňové příjmy města 
budou podstatně nižší, než byly očekávány při schvalování rozpočtu. Rovněž očekáváme snížení přijatých 
poplatků z pobytu a také správních poplatků po dobu uzavření úřadu. 
 
Předkládané rozpočtové opatření na straně příjmů: 
jsou očekávány příjmy z dotací a také byl vrácen nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Domova pro seniory za 
rok 2019. Celkově jsou příjmy navýšeny o 896.180,52 Kč. 
Snížení sdílených daní a poplatků bylo provedeno ve výši 20% proti schválenému rozpočtu. Tímto snížením 
(a doufejme, že nebudeme muset snižovat více), došlo ke snížení příjmů o 17.805.000,- Kč.  
Celkem jsou tedy příjmy sníženy o 16.908.819,48 Kč 
 
Na výdajové straně se hledaly úspory a snížení výdajů zejména co se týká původně plánovaných investič-
ních a neinvestičních akcí, které mohou být odloženy do dalších období (kterých akcí se to konkrétně týká 
najdete v popisu rozpočtového opatření).  
Dále jsou sníženy neinvestiční příspěvky všech zřízených příspěvkových organizací. 
Bohužel i na výdajové straně rozpočtu musí dojít k navýšení  
- jedná se zejména o příplatek k základnímu kapitálu obchodní společnosti města TS Vrbno, s.r.o., které 
musí investovat do technologie čistírny odpadních vod. 
- dále je navýšení na výdaje projektu "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku - tento program již běží 
několik let a je financován průběžně, na příjmové straně je kryt přijatou dotací. 
- navýšení výdajů o 1,25 mil. Kč na kapitole požární ochrany - byla podána žádost o dotaci na vybavení po-
žární zbrojnice a jednotky jako takové. Výše dotace je 95%, takže při úspěšné plnění zaplatí město jen 
62.500,- Kč, zbytek bude hrazen z dotace. 
- výdaj 7mil. Kč -- koupě budovy Domova pro seniory.  
 
Výdaje jsou celkem sníženy o 7.098.834,08 Kč. 
 
Přes veškerou snahu odborů městského úřadu i příspěvkových organizací se nepodařilo při tak velkém ob-
jemu snížení příjmů nalézt úspory ve výdajích, které by pokryly veškeré očekávané výdaje. Investice do TS 
Vrbno, nákupu budovy DPS i předfinancování dotace pro hasiče činí celkem částku 10,85 mil. Kč a převyšují 
tak snížené výdaje jednotlivých odborů a příspěvkových organizací. 
 
Schodek rozpočtového opatření 1/2020 je 9.809.985,40 Kč a bude muset být pokryt z prostředků minu-
lých let.  
 
Celkový schodek letošního rozpočtu, pokud dojde k jeho naplnění, se tak zvýší na 27.957.753,40 Kč. 
Zůstatek na bankovních účtech města ke konci měsíce března byl 48,9 mil. Kč. Při naplnění očekávaného 
schodku v letošním roce nám tak na účtech zůstane opravdu minimální provozní rezerva pro neočekávané 
situace. 
Tento schodek jsme schopni zatím pokrýt, ale finanční odbor klade důraz na to, aby již nebyl schodek letoš-
ního rozpočtu navyšován!  
 
Finanční výbor nebyl s tímto návrhem rozpočtového opatření bohužel seznámen. V březnu FV projednal 
návrh, který byl ovšem sestaven za zcela jiných ekonomických a společenských podmínek.   
 
 
 

Rozprava: 



strana 41 

 

 

p. Kopínec: Původně jsme nechtěli dělat rozpočtové opatření, ale musíme ho udělat, protože bychom byli v rozpočto-
vé nekázni. Dá se očekávat výpadek příjmů. Snažíme se s tím nějak pracovat a hledáme úspory, kde se dá.  

p. Súkup: Parkoviště Palackého, v jakém je stavu a zda nepodléhá tomu snížení prostředků na výstavbu? 

p. Kopínec: Je to ve fázi stavebního povolení, v letošním roce se bude dělat část toho parkoviště. Ta spodní část.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0242/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 1/2020 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

42. OZV 2/2020, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Číslo materiálu: 0284/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Z důvodu každoroční aktualizace přepočtu skutečných nákladů a v souvislosti s novelizací zákona 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, je zpracován a navržen ke schválení návrh nové OZV č. 2/2020 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.   
 
Účinnost vyhlášky od 1.6.2020       
 

 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0243/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

43. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Spolek Přátelé Vrbenska 
Číslo materiálu: 0285/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
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V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, zákazem pořádání hromdných akcí a také v souvislosti s 
očekávaným výrazným snížením příjmů města finanční odbor poskytnutí dotace žadateli nedoporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0244/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o neposkytnutí dotace žadateli Spolek Přátelé Vrbenska 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

44. Plán odpadového hospodářství 
Číslo materiálu: 0707/RM/2020 
Předkladatel: Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D. 
 

Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o odpadech") byl pro Město Vrbno pod Pradědem zpracován Plán odpadového 
hospodářství Města Vrbno pod Pradědem (dále jen "POH"), který byl schválen Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje. POH je v příloze předkládán ke schválení radě města aby mohl být   v souladu s § 44 odst. 
12) zákona o odpadech zveřejněn na potrálu veřejné správy. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0245/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s Plánem odpadového hospodářství  města Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

45. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 28.01.2020 
Číslo materiálu: 0294/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0246/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z 3. jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 28.01.2020 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, René Darmovzal, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

46. OZV č.1/2020 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
Číslo materiálu: 0293/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Miroslav Adámek 
 

OZV vychází ze vzorů již schválených OZV města Doksy a obce Šebkovice. V obou případech OZV prošla 
schvalovacím procesem MV a byla následně vydána zastupitelstvem. 
Při tvorbě OZV jsem nevycházel ze vzoru větších měst, kde je zábavní pyrotechnika rozdělena na kategorie: 
Kategorie F1 – velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. 
Kategorie F2 – málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. 
Kategorie F3 – středné velké nebezpečí, prodejné osobám starším 21 let. 
Kategorie F4 – velké nebezpečí, používat je mohou pouze osoby s odborným osvědčením. 
Kdo by kontroloval?? 
 
V případě vymahatelnosti OZV se předpokládá, že ve Vrbně bude dohled nad OZV provádět PĆR. Dodržo-
vání OZV však není pro PČR prioritou. Je zde předpoklad, že v případě použití zábavní pyrotechniky nebude 
přestupce nikdy ustanoven (mohou však být výjimky).  
 
Po projednání: 
Město Doksy - s tajemnicí MÚ se snížil počet případů použití zábavní pyrotechniky, celkově se ji však nepo-
dařilo plně potlačit. Město má také městskou policii, která se v případě použití zábavní pyrotechniky nikdy  
nedopátrala žádného přestupce. 
Obec Šebkovice – zde se jedná o malou obec, kde použití zábavní pyrotechniky je snadno identifikovatelné 
a starosta řeší použití pyrotechniky domluvou (starosta bývalý policista). 
 
Osobně bych ještě doporučoval z OZV vypustit v čl. 3, odst. 2 až 5 (označeno žlutě) neboť každá výjimka je 
udělována ve správním řízení a bude administrativně zatěžovat MÚ. 
 
 

Rozprava: 

p. Súkup:  Rád se vyjádřím. OZV, které město má, nepatřím k těm, že si myslím, že jsou dodržovány dobře. Je to asi 
záležitost toho, že MP nebude. Pokud nebude více angažovaná státní policie, aby byly OZV naplňovány, tak to asi ne-
bude moc platné. Nemám problém s tím, že někdo při oslavě svých narozenin vypustí pár raket, ale mám zásadní vý-
hradu, že pyrotechnika se prodává mladistvým. Celý prosinec se střílí a dělá to hlavně mládež. Takže by chtělo víc 
osvětlit ve škole apod. Můžu být smutný z toho, že státní policii mimo auto ve Vrbně nevidím a nevím, jak to bude do 
budoucna. Momentální OZV nemá téměř kdo kontrolovat.  

Ing. Adámek: Pokud byla OZV přijata, tak se její počet snížil. Je předpoklad, že pokud bude OZV přijata, tak bude míň 
případu použití pyrotechniky. Co se týče ostatních města tak ať už mají státní nebo městkou policii, tak to nikdo neob-
jasnil. A samozřejmě na státní policii apelovat můžeme, ale jak to dopadne, se uvidí. 

p. Kopínec: Měl tu být pan plukovník Krygel, ředitel okresní policie, přislíbil, že do září by měl být opět naplněný stav 
novými kluky, kteří nemají mít vazbu na Vrbno, takže ta policie by měla být posílena, apelovali jsme na to, že nám 
chybí pochůzková činnost. Máme příslib, že budou stavy dorovnány.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0247/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem pro jednalo  

návrh OZV č.1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV č. 1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Hlasování  
Přítomno 19, pro 14, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 2 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Ludmila Knápková, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jakub Mikláš, Ing. 
Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 
Proti:       
Zdržel se: René Darmovzal, Hana Janků, Pavel Kamenský 
Nehlasoval: Květa Kubíčková, Jana Soudková 
 

 

47. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0290/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Pí Knápková: V prosinci jsem vznesla připomínku k přechodu u baráku, odpověď se mi nedostala. 

p. Kopínec: Je to v rámci rekonstrukce teď té cesty, chodník bude rozdělán, včetně těch úprav je i přechod. Dejme to 
do úkolu. V rámci rekonstrukce to bude řešeno.  

p. Pechal: Zeptám se jménem nájemníků obecních bytů. V lednu se schvalovalo zvýšení nájemného, s tím, že nebude-
me uklízet v bytových domech, že to bude uklízet firma od ledna, pak od března, je duben a stále se nic neděje a 
uklízíme my. Mělo by se s tím něco začít dělat.  

Bc. Kopča: Nájem nebyl zvyšovaný v souvislosti s úklidem domů. Úklid bude v rámci toho stanoven. Jak uvádíte, že je 
tam dlouhá lhůta, bohužel jsme jako město povinno vypisovat zakázky dle zákona. Jsou tam nějaké lhůty, které musí-
me dodržovat. Teď se nám bohužel stalo to, že nám z toho firma odstoupila, to bohužel nikdo nepředpokládal. Hned 
jsme oslovili druhou firmu v pořadí, se kterou jednáme. Mělo by dojít k podpisu smlouvy. Byl schválen úklid v těch 
domech, ale v těch domech nebyl zrušen domovní řád, takže ta povinnost nájemníků uklízet v domech pořád je, tu 
nikdo nezrušil.  

Pí Janků: Je něco nového ohledně klubu, a jestli parkoviště naproti školky je stání kamionu zpoplatněno.  

p. Kopínec: Kamiony už tam nestojí, už je tam značka.  Zpoplatnit to není jednoduché, letos se opraví jen ty vjezdy, je 
tam dodatková cedulka na povolení MěÚ. Nechali jsme možnost parkování autobusům.  Klub nám teď spadnul do 
pozadí, naše vize je jít do nového klubu, v tomto roce to nezvládneme, pokud bude příjem jiný, chceme na tom praco-
vat, neodsunulo se to, teď momentálně to nemáme jak udělat. S klubem se počítá v rámci koncepce nového centra 
města.  

Pí Knápková: Neuvažuje se v rámci opravy cesty udělat něco s ostrůvkem k Albertu. 

p. Kopínec: Jediné možné technické řešení je udělat náhradní šachtu uprostřed toho ostrůvku, je to tam špatně vyspá-
rované a v rámci této rekonstrukce, je to krajská cesta, takže kdybychom se domluvili, tak to chceme udělat.  

 

 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0248/ZM/09/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

odpovědět na dotaz paní K… ve věci přechodu na ulici Nádražní x Sklárenská 
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48. Závěr jednání 
Číslo materiálu: 0291/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 

 

 

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 9. jednání ve 18:30 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC 
 starosta města 
             v.r. 
 
 
 
 
 
 
 ověřovatel ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 12.05.2020 a podepsán 13.5.2020. 
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