
 

 

 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNA POD PRADĚDEM 
 

Zápis z 10. jednání dne 24.06.2020 
 
Místo konání: Středisko chytrých aktivit 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf 
Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, 
Jana Soudková 

Omluveni: René Darmovzal, Ing. Petr Gross, Pavel Kamenský, Ludmila Knápková, Květa Kubíčková, Jakub Mi-
kláš, Robert Sivulka, Mgr. Jan Vavřík 

Neomluveni: nikdo 

Předsedající: Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem 

Zapisovatelka: Barbora Krahulcová 

Ověřovatelé: Rudolf Kudela, Jana Soudková 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

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

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

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

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 

2. Zpráva o činnosti rady města 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru 

5. Právní názor - pozemek parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 669/4 a 672 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 390 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 514/1 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1401 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 589/34 a 1876/4 

12. Koupě nemovitostí - pozemků 484 a 518 

13. Prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 

14. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 

15. Prodej nemovitosti - pozemku 283 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
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17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1020 

18. Prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 

19. Česko-slovenské partnerství 

20. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

21. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 

22. Schválení Závěrečného účtu města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 

23. Rozpočtové opatření 2/2020 

24. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 

25. Závěrečný účet DSO Vrbensko 

26. Předfinancování projektu "Vrbensko v proměnách ročních období", poskytnutí návratné finanční výpomoci 

27. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 

28. Vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitostí 

29. Dotazy - diskuse 

30. Závěr jednání 

 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
Číslo materiálu: 0324/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0249/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 10. zasedání zastupitelstva města s doplněním 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
Číslo materiálu: 0325/ZM/2020 
Předkladatel: Ing. Iveta Pešatová 
 

Od posledního zasedání zastupitelstva města proběhla 3 jednání rady městy, poslední dne 10.6. 
 
Byla seznámena 

- s hospodařením města za 1 – 4/2020 

- s rezignací Jitky Grygové na člena kulturní komise a jmenovala Davida Valacha s účinností od 
1.7.2020 

 
Schválila 



strana 3 

 

 

- komisní prodej propagačních předmětů s logem města v turistickém informačním centru a ceník 
propagačních předmětů 

- účetní závěrky za rok 2019 příspěvkových organizací 

- smlouvu o výpůjčce mezi městem a SDH, jejímž předmětem je zásahové hasičské vozidlo te-
rénní šestikolka 

 
Rozhodla 

- o obnovení provozu mateřských škol a jejich otevření k datu 18.5.   

- neposkytnout finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. 

- o uzavření Smlouvy o zajištění provozu veřejných WC mezi Městem a TJ Sokol Vrbno 

- o uzavření Dohody mezi městem a Jiřím Čížkem k umístění dřevěného stojanu na stezce pro pěší 
Vrbno – Karlovice a uzavření Smlouvy na zajištění propagace mezi městem a Povodím Odry Ostra-
va 

- o přidělení VZMR „Oprava chodníku a podélného stání na ul. Nádražní ve Vrbně p/P. firmě Naděžda 
Klíčová, Mnichov 

- o ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- o uzavření smlouvy na výkon TDS na opravu chodníku a podélného stání na ul. Nádražní a opravu 
částí MK Husova mezi městem a Jiřím Skácelem 

- nezřizovat vyhrazená parkovací stání na komunikacích u sídlištních lokalit 
 
 

Byla seznámena 

- S výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno p/P. za rok 2019 
 
Jmenovala  

- do funkce vedoucí finančního odboru Ing. Květoslavu Řezníčkovou od 15.7.2020 
 
 
Rada města rozhodovala o přidělení bytu dle pořadníku, schvalovala podnájmy v městských bytech, rozho-
dovala o uzavření nájemních smluv za účelem užívání pozemků města. 
 
 
 
Rada města se sešla 1 x ve funkci valné hromady  společnosti  TEPLO VRBNO  s.r.o. a 2x ve funkci 
valné hromady TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0250/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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3. Kontrola plnění usnesení 
Číslo materiálu: 0326/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: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0251/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0248/ZM/09/2020 - odpovědět na dotaz paní Knápkové ve věci přechodu na ulici Nádražní x Sklárenská 

Zodp.: Rada města - splněno 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru 
Číslo materiálu: 0323/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0252/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze  dne 26.05.2020 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

5. Právní názor - pozemek parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
Číslo materiálu: 0317/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 



strana 5 

 

 

V roce 2008 došlo k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 206/2008-
MP (naleznete v příloze), která se týkala stavby kanalizace na pozemku parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem (vlastník Z… J…). K uzavření řádné smlouvy nedošlo. Navíc vlastník pozemku by raději pozemek 
odprodal, než uzavřel řádnou smlouvu na břemeno. V této záležitost ZM uložilo úkol, který spočíval v získání 
právního názoru na výše uvedenou situaci (naleznete v příloze). Podle právníků není potřeba konat žádné 
kroky. Právo odpovídající věcnému břemenu vzniklo podle zákona o vodovodech a kanalizací. 
 
Stanovisko RM: Nesouhlasí s odkupem na základě právního názoru. 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Mám dotaz, jestli s panem žadatelem bylo jednáno o možné ceně? 
Mgr. Fotopulos: Cena s panem inženýrem nebyla projednávána, byla by projednávána ve chvíli, kdy by za-
stupitelstvo rozhodlo, že nemovitost koupí. Takže ve chvíli, kdy zastupitelé schválí podstatné záležitosti ce-
lého obchodu, pak teprve mohu komunikovat o ceně.  
Ing. Kudelová: V tom případě bych k tomu jenom řekla, že ten právní názor je pravda, že podle zákona o 
VaK tam to právo pak majitele té sítě je, nicméně se to nedostane do zápisu do katastru. V případě, že by 
byla uzavřena ta smlouva o břemeni a byl proveden ten odkup, tak vlastně je pak jednodušší to dokazování. 
Takže první dotaz šel tím směrem, že pokud by byla ta cena pro město přijatelná, tak by bylo snazší to za-
psat a mít pozemek ve svém vlastnictví. Takto to zůstane pouze v poloze o dodržování zákona o VaK, 
nicméně je to právní názor.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s právním názorem Advokátní kanceláře Ritter a Šťastný k pozemku parc. č. 194 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem nesouhlas í  

s koupí části pozemku parc. č. 194/1 o výměře cca 370 m2, který je zapsán na LV 285 pro k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem, obec Vrbno pod Pradědem na základě právního názoru 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 10, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta 
Pešatová, Martin Pleva 
Proti:       
Zdržel se: Hana Janků, Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 669/4 a 672 
Číslo materiálu: 0303/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM R… S… a M… S… 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná: 
669/4 – Plochy občanského vybavení se specifickým využitím 
672 – Plochy smíšené nezastavěného území 
 
pronájem: ne 
 
vada:  pozemková služebnost ve prospěch města 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez připomínky. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 



strana 6 

 

 

Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Věcné břemeno zůstane zachováno i po prodeji. Doporučujeme.  
Stanovisko MPO: Pozemek parc. č. 672 je panujícím pozemkem. Váže se k němu věcné břemeno chůze a 
jízdy za účelem oprav a čištění náhonu. Stavba vodního náhonu se nachází nejen na pozemku parc. č. 672, 
ale i na služebných pozemcích parc. č. 1832/5, 668, 669/2, 670, 671 a 689/1 - tyto pozemky slouží účelu 
panujícího pozemku. Jedná se o pozemkovou služebnost, která přechází na každého nového majitele panu-
jícího pozemku. S prodejem panujícího pozemku parc. č. 672 získá kupující i tuto pozemkovou služebnost. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0253/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 669/4 o výměře 357 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí 

- pozemku parc. č. 672 o výměře 5730 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- stavba vodního náhonu s pozemkovou služebností ve prospěch pozemku parc. č. 672 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 42/5228/2020 ve výši 1.132.790 Kč/m2+ ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, 
Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se: Ing. Helena Kudelová 
Nehlasoval:       
 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 390 
Číslo materiálu: 0304/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  M… B… 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ochranné pásmo vodního toku 
 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
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Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0254/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 390 o výměře 315 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/5232/2020 ve výši 77.690 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 514/1 
Číslo materiálu: 0305/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  R… J… 
za účelem: oprava žlabu a betonového povrchu 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy veřejných prostranství. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  na pozemku se nachází silniční těleso 
 
Stanovisko OVaŽP: Nedoporučujeme. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje. 
Stanovisko MV: Nedoporučujeme. Opravu provést v součinnosti s městem. 
Stanovisko KV: Nedoporučujeme vyhlášení záměru. Prodejem by mohlo dojít k omezení užívání komunika-
ce.  
Stanovisko MPO: Nedoporučujeme vyhlásit záměr na prodej. Na žádané části pozemku se nachází stavba, 
která je součástí silničního tělesa. Žádost byla předána investičnímu technikovi na zařazení do plánu oprav. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0255/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 514/1 o výměře cca 16 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem č. 44/5230/2020 ve výši 114Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
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Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1401 
Číslo materiálu: 0306/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  J… P… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné městské. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  drobné stavby 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
 
 

Rozprava: 

Ing. Kudelová: Zdůvodním svůj názor, protože budu hlasovat proti vyhlášení záměru. Ten hlavní důvod je 
ten, že je pravda, že se podle nového ÚP jedná o plochy smíšené obytné městské, ale to znamená, že by 
tam měly být postavené obytné objekty s polyfunkčním využitím, zejména s občanskou vybaveností nebo 
pro účely vzdělávání, výchovu, sociální službu atd. Tedy není to pozemek určený pro rodinný domek, proto-
že jsem pochopila, že žadatel o pozemek má zájem z důvodu výstavby rodinného domu. Pokud je tomu 
jinak, tak mě opravte. Takže z těchto důvodů budu hlasovat proti. 
p. Kopínec: Je to v důvodové zprávě, že má zájem stavět dům.  
Ing. Veselá: Je to přípustné k tomu, aby se tam stavěly rodinné domy.  
Ing. Kudelová: To jsem dál nečetla, já jsem četla prioritní využití, nikoliv přípustná využití. Je to jedno 
z posledních míst v tom historickém centru města, že by nebylo vhodné tam stavět rodinný dům.  
Ing. Pešatová: Dávám protinávrh, Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti 
pozemku par. č. 1401 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
Hlasování o protinávrhu  
Přítomno 13, pro 3, proti 7, zdrželo se 3, nehlasoval 0 
Pro: Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Proti: Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Petr Kopínec, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Dušan Pechal 
Zdržel se: Hana Janků, Karel Drtil, Mgr. Zdeněk Bártek 
Nehlasoval:  
 
 
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1401 o výměře 756 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 41/5227/2020 ve výši 371.630 bez DPH + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nepostavení RD 



strana 9 

 

 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 8, proti 3, zdrželo se 2, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Petr Kopínec, Ing. Petr Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva 
Proti: Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Jana Soudková 
Zdržel se: Karel Drtil, Hana Janků 
Nehlasoval:       
 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 
Číslo materiálu: 0307/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  P… S… (1/2) 
  B… S… (1/2) 
za účelem: vytvoření funkčního celku 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy smíšené obytné venkovské. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ochranné pásmo vodního toku 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Bez námitek. 
 
. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0256/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 690 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 45/5231/2020 ve výši 237 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 589/34 a 1876/4 
Číslo materiálu: 0308/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  Lesy České republiky, s.p. 
za účelem: vytvoření funkčního celku vodního toku ve vlastnictví LČR 
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Podle ÚP se jedná: 
669/4 – Plochy občanského vybavení se specifickým využitím 
672 – Plochy smíšené nezastavěného území 
 
pronájem: ne 
 
vada: ne 
 
Stanovisko OVaŽP: Nemáme námitek. 
Stanovisko RM: Nedoporučuje vyhlásit záměr. Doporučuje připravit směnu s LČR. 
Stanovisko MV: Nedoporučuje převod na LČR, nýbrž směnu pozemků. 
Stanovisko KV: Doporučujeme vyhlášení záměru. 
Stanovisko MPO: Doporučujeme vyhlášení záměru. Ze zákona je vlastník pozemku s říčním korytem povi-
nen se o vodní tok starat. Doporučujeme převod na LČR, který je správcem vodního toku. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0257/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o koupi následujících nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 589/34 o výměře 6955 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1876/4 o výměře 300 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

zahájit jednání o směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

12. Koupě nemovitostí - pozemků 484 a 518 
Číslo materiálu: 0309/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

vlastník:  J… S… 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy občanského vybavení komerčního typu. 
 
 
vada:  484: vedení NN a NV 
  518: přípojka CETIN a chodník 
 
 
Stanovisko OVaŽP: Bez námitek. 
Stanovisko RM: Doporučuje. 
Stanovisko MV: Doporučuje. 
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Stanovisko KV: Doporučujeme jednat o obou pozemcích. 
Stanovisko MPO: Pro město je zajímavý pozemek parc. č. 518 na kterém se nachází chodník. Koupí tohoto 
pozemku dojde k narovnání zásady, kdy pozemek a stavba mají mít stejného vlastníka. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0258/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o koupi nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 484 o výměře 187 m2, který je zapsán LV 8 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 -pozemku parc. č. 518 o výměře 176 m2, který je zapsán LV 8 pro k.ú. a obec Vrbno pod  Pradědem, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: J… S… 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 40/5226/2020 ve výši 116.950 Kč + náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

13. Prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 
Číslo materiálu: 0310/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Na základě uloženého úkolu se předkládá prodej jednotky 492/3 v bytovém domě Husova č.p. 492. Tato 
jednotka je poslední jednotkou ve vlastnictví města v bytovém domě č.p. 492. 
 
Podle ÚP se plochy bydlení v bytových domech. 
 
pronájem: ne 
 
vada:  ne 
 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0154/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019 vyhlásilo záměr na prodej 
za nejvyšší nabídnutou cenu, který byl zveřejněn na ÚD od 11.03. do 11.05.2020. 
Ve stanoveném termínu byly doručeny dvě nabídky. Nejvyšší nabídku podal M… Š… (670.100 Kč). 
Jednotka byla oceněna znaleckým posudkem č. 97/5183/2019 ve výši 638.300 Kč. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
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USNESENÍ  ČÍSLO  0259/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

- jednotka č. 492/3 vymezena v budově č.p. 492, způsob využití: byt 

- podíl 6476/193875 na společných částech budovy č.p. 492, způsob využití: bytový dům, a pozemku parc. č. 1386, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

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

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… Š… 

kupní cena: 670.100 Kč 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

14. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
Číslo materiálu: 0311/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  D… S… 
za účelem: ovocný sad 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy obytné smíšené venkovské. 
 
pronájem: ano (D… S…) 
 
vada:  ne 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0207/ZM/0/2019 ze dne 06.05.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 13.05. do 23.06.2020. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0260/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

Podstatné náležitosti: 
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forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: D… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 21/5207/2020 ve výši 254 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

15. Prodej nemovitosti - pozemku 283 
Číslo materiálu: 0312/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 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0208/ZM/0/2019 ze dne 06.05.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 13.05. do 23.06.2020. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0261/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM K… O… a R… O… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 22/5208/2020 ve výši 308.150 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       



strana 14 

 

 

Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
Číslo materiálu: 0313/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

žadatel:  SJM O… K… a R… K… 
  Z… S… 
za účelem: stavby RD 
 
Podle ÚP se jedná o Plochy bydlení v rodinných domech. 
 
pronájem: ano (H… P…) 
 
vada:  bez 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0209/ZM/0/2019 ze dne 06.05.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 13.05. do 23.06.2020. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 
28/5214/2020 ve výši 347 Kč/m2 bez DPH. 
O pozemek mají zájem dva žadatelé a proto podle schválených pravidel probíhá soutěž o nejvyšší nabídku. 
Termín podání nabídky je 15.06.2020 v 9:00. 
 
RM: Nedoporučuje prodej a navrhuje revokaci usnesení o vyhlášení záměru. 
 

Rozprava: 

p. Kopínec: Navrhli jsme revokovat původní usnesení o prodeji. Oslovili nás obyvatelé Husovy ulice dopi-
sem, tak jsme se jeli podívat na místo, abychom se podívali, jak to tam je a bavili jsme se tam s místními. 
Tyto dvě parcely byly dle mého vytrženy z kontextu. V roce 2010 vznikla studie zastavěnosti, kterou chceme 
provést, ale pod ulici Žižkovou. V rámci této studie bylo zakresleno i 7 parcel v této lokalitě. V novém ÚP je 
tato lokalita určena k zastavění. Na místě jsme to viděli trochu jinak. Bylo nám ukázáno, jakým způsobem 
jsou tam ty zahrádky, některé jsou tam 30 až 40 let. Díky tomu došlo k přehodnocení záměru a musí o tom 
rozhodnout zastupitelstvo. Jsou navrženy 2 varianty. Buď se úplně odstoupí od záměru stavět v této lokalitě, 
anebo se bude muset dostát nějakému geometrickému rozvržení těch parcel a bude se to systémově prodá-
vat. Já sám jsem nevěděl, ke kterému bodu se mám přiklonit, protože oba dva někoho poškodí. Chceme 
sem dostat mladé rodiny, ale z druhé strany se snažím vžít do těch, co tam mají zahrádky. Možná se nám 
podaří sehnat investora, který by nám pomohl v relativně krátkém časovém horizontu vybudovat těch 40 
parcel pod ulici Žižkova. Takže za mě se dnes už kloním k tomu, aby ty zahrady zůstaly zahradama. Samo-
zřejmě je to na diskuzi.  
Pí Janků: Na pracovním ZM jsem byla proti. Ti lidé je kupovali domy s vidinou, že tam mají volnou přírodu. 
Už to, že se stavělo na protější straně, tak těžce nesli. Nicméně nechci bránit rozvoji a stavbě mladých lidí, 
ale přikláním se k tomu, aby byly urychleně udělány kroky k vybudování stavebních parcel, aby bylo co nabí-
zet mladým lidem a zájemcům o stavby, ale v tomto jsem proti. 
Ing. Kudelová: Ta lokalita tam byla vyznačena pro případ, že by na těch zahradách chtěli třeba děti těch, 
kteří to užívají postavit domek, tak aby bylo jasné, kde ten domek umístit, aby to bylo už na tu druhou řadu 
Na Bělidle. Na minulém zasedání jsem byla proti tomu, aby se začínalo s tou lokalitou na Střelniční, než se 
to dostaví, tak to bude stejně málo. Bohužel zastupitelstvo rozhodlo, jak rozhodlo, a to jít první na tu Střel-
niční, nicméně bych byla ráda, kdyby se hledala velmi rychle cesta, jak připravit inženýrské sítě pro tu lokali-
tu v tom rohu Žižkova – Husova. Protože těch domů je tam dostatečně třeba i do toho dalšího volebního 
období, protože já tam vidím navíc i velkou výhodu že ta výstavba by tam mohla probíhat velmi rychle, bez 
toho, že by to obtěžovalo ty rezidenty, kteří tam už jsou. Nemluvě o tom, že na Střelniční ulici je úzká cesta, 
místy je tam 3,5 metru a přitom tam dělat takové velké zásahy, jako překládka vodovodu a prostě celá ta 
příprava staveniště bude určitě složitější než tu velkou lokalitu zahájit a realizovat, protože ta je volná. Já 
v této souvislosti bych chtěla znovu požádat vedení a vzít možnosti třeba i nějaký úvěr. Paní ministryně říka-
la, že je nutno, aby se proinvestovalo k prosperitě. A toto je přesně ten případ, kdy si myslím, že banka by 
mohla i městu dát výhodný úvěr s dlouhodobou splatností tak, aby se to dalo splácet z těch výnosů při pro-
deji jednotlivých parcel. Myslím, že tam by ta výstavba mohla jít velmi rychle. 
p. Kopínec: Žižkovu se snažíme intenzivně řešit. Byli jsme i v Olomouci u naší právní služby a už tady máme 
i vyrozumění k jednotlivým bodům, za jakým podmínek bychom do toho mohli s investorem jít.  Je tam odha-
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dována částka mezi 30 až 40 mil. přípravy této lokality. Čekáme, jak dopadne to jednání s investorem, bu-
deme Vás včas informovat. Zpět k této lokalitě, byly tam dvě žádosti o koupi těch pozemků, ale dle mého to 
bylo trochu vytrženo z kontextu. Ty žádosti nekorespondovaly s touto studií, proto jsme chtěli revokovat to 
původní usnesení a přijmout usnesení, že neschvalujeme prodej těch pozemků.  
p. Pechal: Jsou chvíle, kdy by člověk ani nechtěl být zastupitelem, a tohle je  jedna z nich. Ať se rozhodne-
me, jak chceme, tak to bude špatně. Na jedné straně jsou tu lidé, kteří zahrádky mají a pečují o ně, na druhé 
straně je tady spousta mladých lidí. Je taky trošku naší chybou zastupitelů a rady, že jsme to nechali dojít až 
do takového stádia, kdy ta obálková metoda proběhla a dokonce byl i vítěz. Toto jsme měli řešit, než jsme 
vyhlašovali ty záměry. V každém případě, byl jsem se tam podívat a procházel jsem to, ruku na srdce ne 
všechny zahrádky jsou udržované. V každém případě si myslím, že každá parcela, která se ve Vrbně najde, 
je dobrá. Trochu nebudu souhlasit se starostou, že by to mělo být jako celek. Jak říkala paní Kudelová, po-
kud by tam chtěl stavět někdo z rodiny, pak mu to umožníme, pakliže chce někdo jiný tak mu to neumožní-
me. To si taky myslím, že není zrovna správné. V každém případě já jsem proto, aby ty zahrádky tam ví-
ceméně zůstaly ty, které se používají a jsou krásné. Já budu navrhovat protinávrh. V tomto usnesení máme 
v posledním bodě, že v podstatě revokujeme ten návrh, nesouhlasíme s prodejem, pak tady máme zajistit 
geodetické zaměření lokality Na Bělidle dle přiložené zastavovací studie za účelem vzniku stavebních par-
cel. Toto bych si myslel, že by tam mohlo zůstat, abychom se dozvěděli, jestli tam vůbec jde něco postavit, 
jakým způsobem zasáhneme do nynějších nájemníků, ale vypustil bych ten poslední bod, zajistit ukončení 
nájemních smluv na dotčených pozemcích v lokalitě Na Bělidle k 31. 12. 2020. Tento bod bych vypustil, 
takže já dávám protinávrh, abychom to schválili, jakože nedoporučujeme. Zajímalo by mě to jako zastupitele, 
jestli je tam vůbec možné stavět a za jakých podmínek tzn. vypustit ten poslední bod.  
Mgr. Bártek: Jsou tady různé pohledy na tu lokalitu, já jen budu opakovat, to, co říkala paní Janků, souhla-
sím většinou s tím, co tady bylo řečeno. Vím, že když jsem tam byl jako kluk, tak tam ty zahrádky byly, pře-
cházejí některé z generaci na generaci. Myslím si, že bychom měli spíše otevřít jednání s těmi uživateli, 
protože by se tam rozhodně našlo spousta takových, kteří by rádi ty pozemky koupili. Podobně jako jsme to 
řešili na Palackého, kde se oslovili všichni ti, kteří užívali pozemky za svými domy. Možná by bylo na místě 
toto otevřít a řešit to s uživateli, protože dle mého názoru by se tam určitě našlo hodně těch, kteří by třeba ty 
pozemky chtěli koupit právě za účelem zahrádky. Když kupovali ty domy a byty v této lokalitě, tak to kupovali 
s tím, že mají možnost někam vylézt ven a na té zahrádce něco dělat. Myslím si, že bychom jim neměli tu 
možnost upírat. Mají to tam spoustu let a myslím, že ještě spoustu let by to tam mít chtěli a jen kvůli tomu, 
abychom našli 3 parcely na stavbu rodinného domu, si myslím, že není z naší strany na místě, abychom to 
podporovali.  
p. Kopínec: Svým způsobem ta studie řeší nějaké rozmístění, když uděláme geometrické zaměření těch 
stávajících parcel, bude nás to stát nějaké peníze, ale tím nic moc nevyřešíme. V rámci této studie jsou za-
kreslené do současných map ty případné možné parcely, které vidíte. Takže bychom kopírovali tady tuto 
studii. Pravda je, že to nemělo dojít až tak daleko, aby se řešil záměr. Za mě je to jednoznačně nestavět tam 
a nechat to jako zahrady.  
Pí Janků: Chtěla jsem jen navrhnout, abychom tento bod rozdělili na dva body, že revokujeme. Abychom 
hlasovali samostatně, protože tady je to v jednom celku. Aby tam už nebylo to ukládáme.  
Pí Soudková: Na závěr spíše tedy reakce na pana Bártka, my jsme loni schvalovali ÚP a v tom ÚP jsme 
prostě tu bytovou výstavbu dali. Jestli ji tam nechceme, tak ten územák změňme a nenechávejme to tam, ať 
nechodí další zájemci za úředníky a prosí je o stavební parcely a ti jim sdělují, že tady v územáku můžete, a 
pak narazíme tady na tento problém. Takže pokud nechceme tam stavět, změňme tedy i ÚP.  
p. Kopínec: Můžeme to dát do první změny ÚP. 
Ing. Pešatová: Ale zas tak, jak říkala paní Kudelová, když by tam byla rodina, která by měla zájem ještě po-
stavit tam, tak už jim zase budeme házet klacky pod nohy.  
p. Richter: Já mám jenom svůj osobní názor, ten problém vznikl schválením ÚP, ta veřejnost neměla mož-
nost se k tomu vyjádřit, ta informace se k jednotlivým těm uživatelům zahrádek nedostala, když se to stalo 
zastavitelnou plochou. Za mě osobně měli z morálního hlediska dostat obyvatelé té dané lokality přednostní 
právo možnosti odkoupení těch pozemků. Právní je jinak, tomu rozumím, ale když už to šlo ke schválení, tak 
vidíte, že ten zájem o to je veliký. 
 
Zastupite lstvo  města Vr bno pod P radědem ukládá  

za j ist it  geodetické  zam ěření  lokal ity  Na Bě l id le  dle  př i ložené zastavovací  s tud ie za  úče lem 
vzn iku  stavebních parce l   

 
Hlasování  
Přítomno 13, pro 2, proti 11, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Dušan Pechal, Jana Soudková  
Proti: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva 
Zdržel se:  
Nehlasoval:  



strana 16 

 

 

 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0262/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neprodat nemovitost: 

část 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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: bude doplněno po soutěži 

za cenu (bude doplněno po soutěži) 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  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem revokuje  

usnesení č. 0209/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej části pozemku parc. č. 1120 
v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1020 
Číslo materiálu: 0314/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 (R… a R…) 
 
vada:  cizí drobná stavba, signál RR 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0210/ZM/0/2019 ze dne 06.05.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 13.05. do 23.06.2020. 
 
RM: Nedoporučuje prodej a navrhuje revokaci usnesení o vyhlášení záměru. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek. 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0263/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neprodat nemovitost: 
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část 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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… K… 

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  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem revokuje  

usnesení č. 0210/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej části pozemku parc. č. 1020 
v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

18. Prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 
Číslo materiálu: 0315/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 
 
Zastupitelstvo města pod číslem usnesení 0213/ZM/0/2019 ze dne 06.05.2020 vyhlásilo záměr na prodej, 
který byl zveřejněn na ÚD od 13.05. do 23.06.2020. 
 
RM: Doporučuje. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0264/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 
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prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM D… J… a M… J… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 26/5212/2020 ve výši 129 Kč/m2  + ostatní náklady spojené s prodejem 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

19. Česko-slovenské partnerství 
Číslo materiálu: 0316/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

V lednu letošního roku jsme oslovili město Turany s nabídkou mezinárodního partnerství. V dubnu jsme ob-
drželi pozitivní reakci primátora města. Nyní je na zastupitelích, zda myšlenku rozvíjení mezinárodní spolu-
práce podpoří. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0265/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se záměrem navázat mezinárodní partnerství mezi městem Vrbno pod Pradědem a městem Turany (SK) 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

navázat mezinárodní partnerství mezi městem Vrbno pod Pradědem a městem Turany (SK) 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

20. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
Číslo materiálu: 0321/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Opatření uplynulých dvou měsíců velmi zatíží ekonomiku naší země, dotknou se i rozpočtů měst a obcí. 
Město Vrbno přijde o významnou část svých příjmů z daní, což má za následek ustoupení od realizace ně-
kterých akcí, které jsme připravovali. V době rozpočtových škrtů není nejvhodnější doba půjčovat lidem na 
výměnu kotlů, přičemž návratnost by byla v nedohlednu. 
Z toho důvodu MPO doporučuje revokovat usnesení a smlouvu neuzavřít. 
 

Rozprava: 

Ing. Steinerová: Jen doplním, že původně bylo narozpočtováno na tady ty půjčky částka 4 mil., ale ta částka 
už byla v minulém rozpočtovém opatření zastupitelstvem snížena, takže už tam ani dneska není. Takže po-
kud tu smlouvu uzavřete, tak bychom museli udělat rozpočtové opatření a znova ty peníze do rozpočtu vrátit. 
Dnes už tam nejsou.  



strana 19 

 

 

Pí Soudková: Myslím, že je to záležitost a kompetence rady, jestliže schválila smlouvu se SFŽP, tak ji může 
revokovat a nepotřebuje k tomu, mě jako zastupitele a hlasování se zdržím z toho důvodu, protože v příloze 
není vůbec znění té smlouvy. Takže já rozhoduji o něčem, o čem tady mám jen pár řádků.  
Bc. Kopča: SFŽP po nás žádá výpis usnesení zastupitelstva.  
Ing. Kudelová: Já určitě nebudu souhlasit tady s tímto návrhem a to proto, že v tuto chvíli k tomu nemám 
dost informací, ať už o rozložení té částky v čase, jednak co se týká té výplaty těm lidem a potom je tady ta 
informace, že návratnost by byla v nedohlednu, tak to mi připadá jako takové konstatování, které je na vodě. 
Co to je to nedohledno. Takže s ohledem na to, jak je to předloženo. My jsme schvalovali pouze podání žá-
dosti. Takže nechci zvednout ruku pro. Ale ten účel, pro který jsme schvalovali podání žádosti je bohulibí a 
bylo by potřeba, aby se tímto směrem k tomu nějakým způsobem postavilo.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO       :  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s revokací usnesení Rady města č. 0971/RM/25/2020 o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod  Pradědem př i j ímá  

stanovisko Rady města 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 9, proti 0, zdrželo se 4, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Petr Obrusník, Ing. Iveta Pešatová, Martin 
Pleva 
Proti:       
Zdržel se: Karel Drtil, Ing. Helena Kudelová, Dušan Pechal, Jana Soudková 
Nehlasoval:       
 

 

21. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
Číslo materiálu: 0318/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Předmětem schvalování je účetní závěrka města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 sestavená k 31. 12. 
2019. 
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0266/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

22. Schválení Závěrečného účtu města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
Číslo materiálu: 0319/ZM/2020 
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Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Auditor vyhodnotil hospodaření města za r. 2019 výrokem: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsem zjistil chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 
odst. 3 písm. b). 
Nápravná opatření k zjištěným nedostatkům jsou přiložena.  
 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0267/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem př i j ímá  

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

schvaluje Závěrečný účet města Vrbno pod Pradědem za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření města za rok 2019 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vys lovu je  

souhlas s hospodařením města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 s výhradou 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

23. Rozpočtové opatření 2/2020 
Číslo materiálu: 0322/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Rozpočtové opatření reaguje na přijaté dotace a dále zvýšené příjmy z místních poplatků. Na výdajové stra-
ně jde o realizaci výdajů z přijatých dotací, znovuzavedení některých výdajů (např. interaktivní stezka Karlo-
vice, příměstský tábor), na které buď přijde dotace nebo jsou pro jejich realizaci finanční prostředky. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0268/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 2/2020 

upravený střednědobý rozpočtový výhled na období let 2021-2023 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
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Nehlasoval:       
 

 

24. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 
Číslo materiálu: 0329/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Zastupitelstvo města je seznámeno v souladu se zákonem 250/2000 Sb. se závěrečným účtem dobrovolné-
ho svazku obcí, jehož je členem. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0269/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Bruntálska za rok 2019, jehož součástí je Zpráva 
revizní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

25. Závěrečný účet DSO Vrbensko 
Číslo materiálu: 0330/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Zastupitelstvo města je seznámeno v souladu se zákonem 250/2000 Sb. se závěrečným účtem dobrovolné-
ho svazku obcí, jehož je členem. 
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0270/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2019, jehož součástí je Zpráva reviz-
ní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
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26. Předfinancování projektu "Vrbensko v proměnách ročních období", poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 

Číslo materiálu: 0331/ZM/2020 
Předkladatel: Alena Peštálová 
 

Ing. Pavla Müllerová 
ředitelka organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o.: 
 
Jde o zapůjčení finančních prostředků v roce 2021 na profinancování projektu, na který jsme získali dotaci z 
Euroregionu Praděd, fond mikroprojektů. Název projektu "Vrbensko v proměnách ročních období". Jde o 
fotografickou soutěž, kdy teď soutěž probíhá a příští rok nám teprve vzniknou hlavní náklady. Potřebuji to do 
ZMě nyní, protože usnesení potřebuji doložit před podpisem smlouvy s Euroregionem. Jednalo by se o část-
ku 265 000,- Kč (9964 Eur - výše dotace) a vrátili bychom ji v roce 2022 po proplacení Euroregionem. 
 

Rozprava: 

Ing. Müllerová: My jsme před 17 dny obdrželi z Euroregionu Praděd rozhodnutí o financování tohoto projek-
tu, proto jsem požádala o tuto návratnou finanční výpomoc. Vhledem k tomu, že má být podepsaná smlouva 
už nyní, tak bychom potřebovali doložit toto usnesení. Jinak co se týká projektu, tak se jedná o fotografickou 
soutěž a bude trvat do září příštího roku, jedná se o focení čtyř ročních období, proto je ten termín delší. 
Nákup a hlavní náklady budou v tom příštím roce, proto žádáme tuto půjčku až na příští rok.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0271/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s poskytnutím návratné finanční výpomoci v roce 2021 ve výši 265.000,- Kč žadateli Kulturní, informační a vzděláva-
cí centrum Vrbno, p.o. na předfinancování projektu "vrbensko v proměnách ročních období" 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

27. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 
Číslo materiálu: 0320/ZM/2020 
Předkladatel: Mgr. Monika Janků 
 

Do konce února mohla každá fyzická či právnická osoba zasílat návrhy kandidátů (jednotlivců či kolektivů) 
na tři druhy ocenění města dle "Zásad pro udělování Čestného občanství města, Ceny města a Podě-
kování Rady města Vrbna pod Pradědem" (byly schváleny Změ 24.6.2015, usnesením č. 77/5/2015 a od 
1. ledna 2016 vzešly v platnost), přiloženy v příloze. 
 
Celkem bylo zaevidováno 11 návrhů. 
Po vydání stanoviska Kulturní komise a následným projednáním Radou města dne 13.5.2020, usnesení č. 
0985/RM/26/2020, byli ze zaevidovaných návrhů předloženi k projednání do Zastupitelstva města 2 kandi-
dáti navržení na ocenění "CENU MĚSTA", a to:  
 
Grygarová Věra 
Za dlouholetou činnost ve Spolku Osoby zdravotně postižené 
Navrhl Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno p. P. 
 
Tomeček Lubomír 
Za celoživotní práci s mládeží a přípravu fotovýstav 
Navrhla Mgr. Alena Kiedroňová 
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Soupis navržených na ocenění naleznete v příloze. 
Zastupitelstvo města návrhy na udělení ocenění města projedná v souladu s jednacím řádem, dle "Zásad..." 
zmiňovaných výše.  
 
Ceny města Vrbno pod Pradědem slavnostně předá oceněným starosta města Vrbna pod Pradědem při 
příležitosti zasedání ZM nebo jiné slavnostní příležitosti. 
Ocenění bude provedeno formou předání pamětní medaile a listiny osvědčující udělení Ceny města a udě-
lením finančního daru do výše 5.000 Kč (respektive 2.500 Kč - poníženo o cenu mince) dle rozhodnutí Za-
stupitelstva. 
 
 
 
 
  
 

Rozprava: 

Bez připomínek.  
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0272/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem uděluje  

"CENU MĚSTA" těmto kandidátům: 

Grygarová Věra za dlouholetou činnost ve Spolku Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem 

Tomeček Lubomír za celoživotní práci s mládeží a přípravu fotovýstav 

Zastupite lstvo  města  Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o udělení finančního daru ve výši 2 500 Kč jednotlivým oceněným 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

28. Vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitostí 
Číslo materiálu: 0332/ZM/2020 
Předkladatel: Bc. Pavel Kopča 
 

Předkládá se vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitostí, které přejdou na základě darovací smlouvy do 
majetku města. Jedná se o tělovýchovný areál podél ulice Jesenická. Nemovitosti v této chvíli vlastní TJ 
Sokol, který nemovitosti na základě darovací smlouvy převede na město, ale dál nemovitosti bude využívat 
na základě výpůjčky. Návrh smlouvy přikládáme v příloze. Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce bude 
podepsána ve stejném okamžiku. 
Podle § 39 zákona o obcích je nutné na předmět výpůjčky vyhlásit záměr, který bude zveřejněn po dobu 15ti 
dnů na úřední desce a až poté je možné rozhodnout o uzavření smlouvy o výpůjčce. 
Smlouva o výpůjčce obsahuje článek X, který zavazuje město po dobu 15ti let vyplácet výpůjčiteli 150.000 
Kč ročně jako refundaci mezd. Tento požadavek TJ Sokolu RM akceptován. Proto doporučujeme vyhlášení 
záměru v ZM (§ 85 písm. a) zákona o obcích).  
 

Rozprava: 

 Pí Soudková: V bodě 5., zajímalo by mě, jestli máme představu, jaký je to finanční objem. Nejsem právník, 
ale v katastru máme stále jako vlastníka zapsán TJ SOKOL a my vyhlašujeme záměr na majetek, který je TJ 
SOKOL. Spíš bych očekávala nejprve tu darovací smlouvu, jakmile tu v katastru bude zapsáno, vyhlasme 
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záměr, ale teď vyhlašujeme záměr na něco, co není naše. S tím mám obrovský problém. Nevím možná je to 
jenom v mé hlavě, možná je to právně v pořádku, ale za sebe mám pochyby.  
Mgr. Fotopulos: Ten postup, který jsme slyšeli z Vašich úst je postup v ideálním případě, tato smlouva na 
výpůjčku se dělá z toho důvodu, že TJ SOKOL se kdysi zavázal městu převést nemovitosti bezúplatným 
převodem. Tento bod jste tuším měli v prosincovém zastupitelstvu minulý rok a byl řádně schválen. Násled-
ně si TJ SOKOL vymínil právě tuto smlouvu, kde myslel, že celý tento areál jim dáme do výpůjčky. Tento 
bezúplatný převod, který už byl schválen, právě podmiňuje touto smlouvou. Když projdeme i celou tuto 
smlouvu, tak tam je i výslovně uvedena její platnost. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem zápisu nemovi-
tosti do katastru nemovitostí. Tím se dostáváme oklikou zpět k tomu vlastnictví, že v tuto chvíli ještě nejsme 
vlastníky. Zákon o obcích nám ukládá, při výpůjčce nemovitého majetku vyhlásit záměr, záměr zveřejnit na 
ÚD a následně tento záměr potvrdit znovu v příslušném orgánu. V tomto případě je to zastupitelstvo z toho 
důvodu té 150 tis. částky, která se po dobu 10 let bude TJ SOKOLU vyplácet.  
Pí Janků: Jenom jsem chtěla říct, že mám stejné pochybnosti jako paní Soudková ohledně těch energií, 
stanovit, že budeme platit polovinu, když nemáme vůbec představu té částky, tak to mi trochu vadí. Nevím, 
jestli je nutné se zavazovat na dobu 10 let na těch 150 tis., protože ekonomická situace a situace města se 
může vyvíjet a může to být pro město hodně, může to být třeba někdy málo. Budeme třeba mít tolik peněz, 
že bychom jim mohli dát víc, tak nevím, jestli je to nutné tam dávat tu částku těch 150 tis.  
p. Kopínec: Mrzí mě, že tady není ani pan Wágner, ani pan Darmovzal. Toto byla podmínka TJ SOKOLu, že 
ti dva pracovníci, co tam jsou, jsou tam x let, kteří se starají o tento areál, tak aby bylo zaručeno, že se o to 
budou starat dál. Protože kdyby se o to měli starat naši VPP nebo někdo jiný stálo by to podstatně více a ti 
lidé nejsou znalí. Ono to není asi úplně jednoduché starat se o tak velký areál, o ten trávník. Ohledně těch 
energií, ty energie jsou samozřejmě sporné, protože já jsem se doptával několikrát pana Wágnera, kolik tam 
platí v zálohách apod. Oni to mají takové nějak smíšené ty částky. Musíme si uvědomit, že to bude náš ma-
jetek, takže pokud se nám o to nebude starat TJ SOKOL, tak to budeme muset všechno vzít na svá bedra, 
budeme platit plné částky, budeme se o to muset starat. Byla to jejich podmínka toho převodu, že jim dáme 
peníze na ty dva lidi.  
p. Pechal: Ten areál, mohli jste se to dočíst i v materiálu, který jsme dostali, které TJ SOKOL daruje městu, 
je v hodnotě 13 mil. Je to zajisté nemalá částka. S těma energiemi, to jsme opravdu asi trošku zanedbali a 
tam měla být jasná pevná částka, měl se vypočítat průměr to je samozřejmé. Jestli to tam nějakým způso-
bem doplnit, nevím. Co se týče těch dvou pracovníků, je to o tom, že ten areál je tady jeden z největších na 
okrese a dobře víme, že třeba tribuna do dneška není taková, jaká by měla být. Dávali jsme to panu Kamen-
skému, dodneška tam jsou hrubé nedostatky, takže i toto všechno můžou ti pracovníci udělat. I v kultuře 
máme nějaké stále zaměstnance, kteří se starají o chod kultury, tak nevidím důvod, proč se zabývat tím, 
jestli budeme mít i o ten sportovní areál nějak postaráno tím, že je budeme muset nějakým způsobem zapla-
tit. Já v tom nevidím problém, byl bych rád, kdyby se to chválilo, ať už můžeme se posunout dál, protože už 
se to jedná několik měsíců a zatím nevíme kdo má jaké kompetence.  
Pí Soudková: Ještě jsem se chtěla zeptat v areálu TJ SOKOL máme veřejné WC, jak to bude s tím provo-
zem. To bude zachováno a budou dostávat stále těch 84 tis. ročně?  
p. Kopínec: Ano budou se o to starat zase ti dva pracovníci.  
 
 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0273/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o vyhlášení záměru na výpůjčku následujících nemovitostí: 

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

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

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

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

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Bruntál, 
pro k. ú. a obec Vrbno pod Pradědem. 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: smlouva o výpůjčce 

doba výpůjčky: do 31.12.2050 
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výpovědní důvody: ukončení tělovýchovné činnosti a neprovádění drobných oprav a údržby  

Vypůjčitel je oprávněn užívat objekt a pozemky způsobem, který zajistí provoz a činnost organizace, zejména čin-
ností souvisejících s organizováním sportu. 

Vypůjčitel s půjčitelem uhradí náklady za služby a energie spojené s užíváním předmětu výpůjčky a jeho provozem 
každý ve výši 1/2. 

Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli příspěvek (refundaci) na mzdy dvou pracovníků, kteří zajišťují údržbu v 
areálu stadionu ve výši 150.000 Kč na příslušný rok po dobu 15-ti let tj. do 31.12.2035 

Hlasování  
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Zdeněk Bártek, Karel Drtil, Josef Dudík, Bc. Ondřej Chalupa, Hana Janků, Petr Kopínec, Rudolf Kudela, Ing. Helena Kudelová, Ing. Petr 
Obrusník, Dušan Pechal, Ing. Iveta Pešatová, Martin Pleva, Jana Soudková 
Proti:       
Zdržel se:       
Nehlasoval:       
 

 

29. Dotazy - diskuse 
Číslo materiálu: 0327/ZM/2020 
Předkladatel: Petr Kopínec 
 

Rozprava: 

p. Les: Kdo opravoval tu cestu mezi garážema Ve Svahu, oni půlku opravili a na té druhé při dešti teče štěrk 
do těch kanálů. A když jsem jím to říkal, že to mají taky opravit, tak říkali, že od toho nejsou, aby to škrábali. 
p. Kopínec: Tam byl čerstvý výkop a nemohlo se to zastříkat, musí se to nechat chvilinku sednout, bude to 
ještě doopraveno. Ty opravy budou probíhat v několika fázích tou tryskovou metodou, kdyby to stříkli teď, 
tak by se to propadalo znovu. Bude to opraveno, ale v další vlně.  
p. Les: To nebude dělat dobrotu ten nástřik, protože, jak svitně slunko, tak už bude téct asfalt.  
p. Kopínec: Jestli jste se díval na ten nástřik, je to tryskovou metodou, a to znamená, že je to polití tím pene-
tračním nátěrem, potom je tam nástřik jako takový a přesypaný drtí, takže ono to nepoteče.  
Pí Soudková: Byl vyhlášen záměr na pronájem zubařské ordinace, vím o tom, že tam jsou nějaké dvě další, 
tak jsem se chtěla zeptat, jestli už víme, jací lékaři a kdy. 
p. Kopínec: Vyhlásili jsme zatím jenom jeden záměr na tu zubní ordinace, kterou ještě mírně předěláváme, 
aby byla dle nových standardů a požadavků, protože jsme se spojili s panem senátorem, ředitelem Nemoc-
nice Krnov. Zřejmě se nám podařilo sem sehnat nového zubaře, ale musí to být pod záštitou Nemocnice 
Krnov. Ten záměr je vyhlášen, protože nemůžeme tuto ordinaci dát jen tak k dispozici. Bude to pod hlavič-
kou Nemocnice Krnov, která už získala dotaci na dovybavení této zubní laboratoře. Co se týče těch dvou 
dalších ordinací, tak původně ten projekt počítal s tím, že vzadu bude gynekologie, ten záměr bude vyhlášen 
teď. Ta další ordinace měla být očař. Při dlouhých jednáních jak s krajem, tak s panem ředitelem nám bylo 
vysvětleno, že toho očaře sem nedostaneme, protože jenom základní vybavení pro oční ordinaci je od 800 
tis. nahoru. Bylo nám řečeno, že očaře nám sem nikdo nedá, nikdo nám sem nepřijede, protože se tu neuži-
ví. Takže uvidíme, kdo se nám do této ordinace přihlásí. Pak by byla ještě jedna varianta, a to, že bychom tu 
ordinaci vybavili my a oni nám sem posílali třeba jednou týdne specialisty. Ta jedna ordinace zatím ještě 
nebude obsazena. Možná se nám přihlásí ještě nějaký soukromý lékař, nevíme, musíme vyhlásit záměr.  
p. Les: Kdy se bude dělat ta silnice vrchem do Bruntálu.  
p. Kopínec: To se musíte zeptat na kraji to je krajská cesta. Když jsem mluvil s Ing. Kalou, tak dostal jen 120 
mil. na opravy pro všech 5 středisek. Oni sami neví, jestli budou mít pokrácený rozpočet nebo ne.  
Občanka: Chtěla jsem se zeptat kvůli placení popelnic na zahrádkách. 
p. Kopínec: Tam je návaznost na OZV, nedám Vám k tomu asi úplně přesnou informaci, ale není problém, 
když nám necháte adresu, kde Vám na to odpovíme písemně. Taky jsem se nad tím pozastavoval, ale bo-
hužel je to tak. Má to na starosti paní Matušková, když budete tak hodná a stavíte se za ní, tak ona Vám to 
vysvětlí. 
Pí Marková: Mám jen připomínku tady ohledně prostoru před školkou a před Střechou. Je to parkoviště sou-
kromé tady Střecha a školky, ale děcka si tady z toho dělají hřiště a co tady vyvádí je nemožné. Já už jsem 
si byla stěžovat jak u pana ředitele ve škole, byla jsem i na policii. Ať se k tomu někdo vyjádří, jestli je to 
veřejný prostor nebo je to hřiště.  
p. Kopínec: Paní Marková je to veřejně přístupný prostor, kdyby to bylo v té zahradě, tak je to samozřejmě 
za plotem apod.  
Pí Marková: Víte, co oni dělají? Takovýma kameňama po sobě hážou, skáčou po těch lavičkách, někdo to 
rozbije. 
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p. Kopínec: Paní Marková já ty děti opravdu nevychovám.  
Pí Marková: Trpí tady i sousedi, oni to neřeknou, řeknou to vždycky mně, tak to musím říct Vám.  
p. Kopínec: Bohužel v těchto případech, když bude docházet k nějakému poškození, jediné, co je v dnešní 
době možné, je volat policii. My je samozřejmě můžeme nějak slovně napomenou, ale jediný, kdo v tomhle 
může konat je policie. Chápu, že Vám tu někde dělají binec, ale takových lokalit je hodně. Bohužel, ale ty 
děti se přesunují z místa na místo, tomu nezabráníte.  
Pí Marková: Já jsem i policii volala a oni mi řekli, že se tady budou stavovat. Oni to nedělají u svého baráku 
a dělají to tady, aby to slyšelo celé sídliště. Jedna mi řekla, že on jim pan ředitel nic neřekne. Oni všichni 
brblou, řeknou to mně, tak já jsem to řekla Vám.  
Mgr. Bártek: Já jsem s nimi hovořil a domluvil jsem jim, že kameny házet nesmí, ale víte dobře, že to je asi 
tak všechno, co můžu udělat.  
Ing. Müllerová: Jen jsem chtěla říct, že jsem jim taky domlouvala.  
p. Dudík: Jako zastupitelé jsme navrhli nějaké navýšení na kamerový systém, tak jsem pro, aby ta Střecha 
byla pod kamerama.  
p. Paříska: Chtěl jsem se zeptat, jaké jsou termíny na dodělání sídliště Husova, těch chodníků. 
p. Kopínec: Pan klíč bude žádat asi o týdenní prodloužení, díky nepřízni počasí, do 10. července musí být 
hotovo.  
Bc. Chalupa: Chtěl jsem se zeptat ohledně bikeparku, množí se tam nějaké problémy s tím, že je neudržo-
vaný. Myslím, že je velká škoda, že tady máme takový park a nevyužívá se tak, jak by mohl. Jestli by se 
touto otázkou mohl zabývat, třeba sportovní komise, ať se to více využije.  
p. Kopínec: Ten bikepark byl úzce vázán na Ski arénu.  
Ing. Müllerová: Údržbo provádí pro město pan Kolář. Je to asi už 3 roky, co to dělá, dělá to na dohodu a 
myslím si, že to nedělá špatně. Občas mu se sekáním trávy, která je v okolí pomáhají VPP a teď co tam byly 
problémy tak hlavně s černým trailem. Jsou tam 3, modrý, červený a černý. Ten černý je nejnáročnější a je 
nejdelší a hlavně se tam v jeho oblasti dost těžilo, tak proto tam byly teď problémy. Jinak červený i modrý 
jsou sjízdné. V pondělí jsme tam natáčeli pro Moravskoslezský kraj, byli tam tři kluci, byli do toho takový 
celkem zapálení. Už jsme se předběžně domlouvali i s panem Kolářem, že přijdou na město. Chtěli by se do 
toho trochu pustit. Já bych chtěla znova oslovit pana Kalabuse, který nám tenkrát tady ty traily vytyčoval. Co 
mám informace i od pana Koláře, tak jsou tam opravdu některé ty nájezdy poškozené tou těžbou a už se to 
nedalo zpět úplně tak, jak to mělo být. Toto by se mělo opravit a chtěli bychom i některé ty zatáčky vysypat 
vápencem. Myslím, že sjízdné jsou.  
p. Kopínec: Tímto bych chtěl opravdu poděkovat panu Kolářovi, protože nemá opravdu tu práci jednodu-
chou. Ty největší problémy jsou tam díky těžbě. Snažíme se to řešit i s našim lesním hospodářem, řešili 
jsme to s dodavatelskou firmou, bohužel ani při jejich zvýšeném úsilí se toto nedaří úplně odstranit. Je to běh 
na dlouhou trať. 
Bc. Chalupa: Chtěl jsem se zeptat právě ohledně té KARETY, protože vím, že se kdysi jednalo a teď jestli se 
jedná znovu a v jaké je to fázi. 
p. Kopínec: Seděli jsme, budeme mít další jednání příští týden, jak budu cokoli vědět, dáme Vám informace, 
co se podařilo a co ne. Při té vydatnosti vrchního tlakového pásma jim nebudeme schopni dávat takové 
množství vody, jako jsme jim dávali v minulosti. Ty spotřeby stoupají. 
Ing. Kudelová: Já jsem v minulém roce, při nějakém tématu k vodě, vznesla, že by bylo dobré, kdybychom 
obdrželi informace o objemech, jak vypadá ten zdroj. Vy jste řekl, že to není problém, že to dostaneme. A 
teď vzhledem k tomu, že o té vodě mluvíte, tak jsem se chtěla připomenou.  
p. Kopínec: Do dalšího zastupitelstva nám TS připraví nějaký rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů. 
Dáme novou informaci. 
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Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 10. jednání ve 18:00 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

 Petr KOPÍNEC 
 starosta města 
    v.r. 
 
 
 
 
 
 Jana Soudková Rudolf Kudela 
 ověřovatel ověřovatel 

Zápis byl zpracován dne 29.06.2020 a podepsán 3.7.2020 
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