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Zápis z jednání členské schůze Sdružení obcí Vrbenska č. 9/2018 
konaného dne 27.6.2018 ve Vrbně pod Pradědem 

 

Přítomni: J. Helekalová, R. Chudová, P. Müllerová, A. Mátéová, D. Selingerová, 
K. Kubíčková  
Omluvena: K. Kočí 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Městská policie 
3. Informace o MAS Hrubý Jeseník 
4. Různé – stezka do Karlovic, výstava v senátu výtvarníka Martina Mately,.. 
 
Předsedkyně sdružení přivítala přítomné a vyzvala je, zda mají něco k doplnění do 
programu. 
 
Členská schůze  
28/09/2018 
schválila  
program jednání  
Hlasování: 5 – 0 - 0 
 

2) Městská policie 
 
P. Müllerová informovala, že město Vrbno uvažuje o zřízení Městské policie. „Byla jsem se 
na pozvání našeho bývalého občana Radka Fabiána podívat s našim tajemníkem 
v Říčanech u Prahy a ve Vestci, kde jsme byli podrobně seznámeni s chodem městské a 
obecní policie.“ P. Kubíčková dodala, že nám byly předány rozpočty, rozpis služeb, návrh 
veřejnoprávní smlouvy, které nám nachystal R. Fabián. Smlouva se uzavírá s obcemi, které 
mají zájem o poskytování služby policie na jejich území.  
Starostkám obcí se tato služba zamlouvá a o projevily o ni zájem. 
 
3) Informace o MAS Hrubý Jeseník 
 
P. Müllerová podala informaci o personálním obsazení na MAS, o vyhlášených výzvách – 
Prorodinná opatření (příměstské tábory), výzva PRV. Dále se připravují pro letošek výzvy 
z OPZ a IROP pro školy a na sociální podnikání. 
Projekt MAP II bude zahájen 1.7.2018 a potrvá do 30.6.2022, celková částka je 11,366 mil. 
Kč. 
Do strategie MAS bude zahrnuta možnost čerpání i z programu OPŽP. Kdy naše MAS má 
nyní alokaci 10 mil. Vzhledem k tomu, že některé MASky neprojevily o tento titul zájem, bude 
pravděpodobně naše alokace navýšena. Zde je možno čerpat např. na veřejná prostranství. 
 
4) Různé 
 

a) Stezka do Karlovic – současnou stezku jsme prošly se starostkou Vrbna, vedoucí 
MPO Ing. Pešatovou, Ing. Krätschmerovou a vytypovaly jsme místa, kde by mohly být 
umístěny interaktivní prvky, posezení – chtěly bychom žádat o dotaci z MMR nebo 
MSK. 
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b) Výstava v senátu – Martin Matela bude mít od 31.7 do cca 14.8. výstavu v Senátu, 
který bychom chtěli navštívit. Pro naše občany bude 1.8. vypraven autobus s tím, že 
zde bude zajištěna panem senátorem Václavcem prohlídka. 
P. Müllerová navrhuje starostkám, zda nechtějí jet vlakem 1.8. také do Prahy.  
Vzhledem k tomu, že je potřeba rezervovat místenky, starostky potvrdí svou účast 
do středy 4.7. 2018. P. Müllerová místenky ve vlaku poté zarezervuje. 

   
c) R. Chudová připomíná, že jsme si domlouvali termín společného setkání starostů 

svazku Bruntálsko v Karlově Studánce na 11. – 12.10. Termín je po volbách a je zde 
domluvené wellness, sauna,… Kdo bude chtít přenocovat bude se muset nahlásit do 
konce srpna. Pozvánku zajistí manažer Bruntálska společně s předsedkyní K. 
Kubíčkovou za pomoci R. Chudové. 
 

d) Starostky KS a Ludvíkova informovaly o záměru cyklostezky mezi KS a Ludvíkovem. 
Tato I. etapa by se řešila přes DSO. V první fázi proběhne předběžné jednání s Lesy 
ČR, CHKO Jeseníky, projektantem a starostkami KS a Ludvíkov. Část stezky by šla 
přes katastr Andělské Hory, proto bude nutno projednat se starostou AH. 
 

e) J. Helekalová informovala o jednání v Polsku týkající se cyklotras. Na jednání 
v Jarnoltowku navrhla, že jedna z tras by mohla jít ze Zlatých Hor přes Vrbno, 
Karlovice, Holčovice do Města Albrechtic. Tato trasa byla zakreslena jako návrh do 
mapy "Koncepce dálkových cyklistických tras se sítí přeshraničních cyklistických 
spojek realizovaných v rámci programu INTERREG V-A Polsko - Česká republika“. 
Po projednání a vyhodnocení tohoto návrhu polskou stranou budeme o výsledku 
informováni.  
 

f) J. Helekalová jede 7.9.na konferenci Svazu měst a obcí do Prahy a tudíž je možné ji 
předat plné moci. 
 

g) Se starostkami bylo domluveno, že 26.7. si uděláme výlet na elektrokolech. D. 
Selingerová a R. Chudová si půjčí kola ze Studánky, P. Müllerová, J. Helekalová a K. 
Kubíčková z Vrbna.  A. Mátéová se nezúčastní. 

 
 
 
 

 
Zapsala: P. Müllerová  
 


