
 

 

*MUVPX009UQWS* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4280/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 12. jednání dne 16.12.2020 

čísl. usn. 308 - 368 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0308/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 12. zasedání zastupitelstva města s doplněním 

 

 

2. Projekt překladiště komunálního a tříděného odpadu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0309/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s technologií firmy LAVO Cons., s.r.o., Týnec nad Sázavou 

 

 

3. Zpráva o činnosti rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0310/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0311/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0307/ZM/11/2020 - MPO zaslat přehled žádostí o dotace 

Zodp.: Rada města - splněno 
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0307/ZM/11/2020 - odboru VaŽP zpracovat zprávu ohledně odpadového hospodářství pro podnikatelskou sféru 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0257/ZM/10/2020 - zahájit jednání o směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

Zodp.: Rada města - NT: 31.03.2021 

 

0274/ZM/10/2020 - TS VRBNO, s.r.o. připravit rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0282/ZM/2020 - radě města jednat s nájemníky pozemku par. č. 257 

Zodp.: Rada města - NT: 31.03.2021 

 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0312/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí dotace od MSK určené na dofinancování akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradě-
dem 

o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na částku 100 000 Kč s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava 
702 18 

 

 

6. Úprava ceny vodného a stočného 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0313/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

cenu pro vodné a stočné na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021: 

 

Cena za 1m3                 bez DPH                      vč. 10% DPH 

Vodné                             27,18 Kč                          29,90 Kč 

Stočné                            30,89 Kč                          33,98 Kč 

 

 

7. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0314/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 
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8. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0315/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby ve variantě B a tím od data 16.12.2020 nahrazuje 
následující: 

- usnesení č. 150/10/08 ze dne 26.06.2008, kterým byla schválena Pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor v 
majetku města Vrbna pod Pradědem 

- usnesení č. 0149/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019, kterým byla schválená Pravidla pro prodej nemovitého majetku 
- pozemků 

 

 

9. Zrušení souhlasu se zřízením zástavního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0316/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0295/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020, kterým byl udělen souhlas se zřízením zástavního práva 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 182/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0317/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 182/2 o výměře 211 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 91/5277/2020 ve výši 74.760 Kč 

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0318/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1014/3 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 
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13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0319/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1014/3 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 

- části pozemku parc. č. 1021 o výměře cca 140 m2, který je zapsán 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. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem u kládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1017 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0320/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 156 m2, který je zapsán 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. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno po d Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017 a 1018 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0321/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1018 o výměře cca 50 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území 

- části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 50 m2, který je zapsán 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. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017, 1018 a 1019 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0322/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1019 o výměře cca 60 m2, který je zapsán 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 

- části pozemku parc. č. 1018 o výměře cca 40 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území 

 - části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 50 m2, který je zapsán 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. 89/5275/2020 ve výši 382 Kč/m2 

Zastupite lstvo  mě sta Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnictví nebo pokračování v nájmu 

 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0323/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 1245 m2, který je zapsán 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 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 80/5266/2020 ve výši 354 Kč/m2 bez DPH 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0324/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1310 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. 81/5265/2020 ve výši 29.670 Kč 

 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1221/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0325/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
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pozemku parc. č. 1221/1 o výměře 970 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 82/5267/2020 ve výši 326.010 Kč/m2 bez DPH 

 

 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1131/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0326/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1131/1 o výměře cca 700 m2, který je zapsán 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 84/5270/2020 ve výši 315 Kč/m2 

 

 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1158/1, částí pozemků 1164 a 1165/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0327/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

- pozemku parc. č. 1158/1 o výměře 780 m2, který je zapsán 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. 94/5280/2020 ve výši 187.286 Kč bez DPH 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1164 o výměře cca 40 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 21 Kč/m2 

- části pozemku parc. č. 1165/3 o výměře cca 40 m2, který je zapsán 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5275/2020 ve výši 104 Kč/m2 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0328/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 1700 m2, který je zapsán 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 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 83/5296/2020 ve výši 347 Kč/m2 

 

 

23. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0329/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1464/8 o výměře 747 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 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 86/5272/2020 ve výši 367.210 Kč bez DPH 

 

 

24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1684/17 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0330/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1684/17 o výměře cca 565 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 87/5273/2020 ve výši 306 Kč/m2 

 

 

25. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1816/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0331/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 1164 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 92/5278/2020 ve výši 457 Kč/m2 bez DPH 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO nechat zpracovat studii této lokality na ul. Kopečná 

 

 

26. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1940/1, 1940/2, 1893/2, 1894/1 a 
1894/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0332/ZM/12/2020:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1940/1 o výměře 37 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parc. č. 1940/2 o výměře 139 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parc. č. 1893/2 o výměře 374 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkce lesa 

- pozemku parc. č. 1894/1 o výměře 1583 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovi-
ce, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

- pozemku parc. č. 1894/12 o výměře 133 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovi-
ce, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 95/5281/2020 ve výši 51.800 Kč/m2 

 

 

27. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0333/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o zrušení usnesení č. 0291/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej areálu DOMA 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO zajistit demolici z vlastních zdrojů 

 

 

28. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0334/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

pozemku parc. č. 1008/2 o výměře 227 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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: 

M… B… 1/6 

A… B… 1/6 

J… Š… 1/6 

E… Č… 1/18 

J… M… 1/18 

J… P… 1/6 

K… Š… 1/18 

R… Š… 1/6 



strana 9 

 

 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 70/5256/2020 ve výši 59.030 Kč 

 

 

29. Prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0335/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

- pozemku parc. č. 1063/3 o výměře 95 m2, který je zapsán 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 

- pozemku parc. č. 1072/13 o výměře 126 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: MADR Moravia, s.r.o. (IČ: 02000504) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5253/2020 ve výši 9.700 Kč 

 

 

30. Prodej nemovitosti - pozemku 1401 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0336/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

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 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… P… 

forma realizace: kupní smlouva 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 41/5227/2020 ve výši 371.630 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

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

 

 

31. Prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0337/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 
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- pozemku parc. č. 1689/2 o výměře 70 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území 

- části pozemku parc. č. 1684/17 o výměře cca 37 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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: KARETA, s.r.o. (IČ: 62360213) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 66/5252/2020 ve výši 103,20 Kč/m2 

 

 

32. Přehled podaných žádostí o dotaci 2018-2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0338/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s přehledem podaných žádostí o dotaci za období 2018 - 2020 

 

 

33. Multifunkční hřiště u Sokolovny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0339/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury s názvem 
"Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

realizaci akce "Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

 

 

34. Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0340/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací i s názvem 
"Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

realizaci akce "Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

 

 

36. Zápis z jednání finančního výboru 8/2018-2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0341/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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se zápisem z jednání finančního výboru č.8/2018-2022 ze dne 3.9.2020 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

zpracovat analýzu pohřebnictví 

 

 

37. Návrh OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0342/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů s tím, že poplatek za komunální odpad stanovuje ve výši 630 Kč za osobu na rok 

 

 

38. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0343/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu Bc. N… Ch… ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného 
domu 

 

 

39. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0344/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p. V… T… ve výši 30 000 Kč na vyvložkování topného tělesa na rodinném 
domě 

 

 

40. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0345/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu panu P… J… ve výši 30 000 Kč na vybavení kuchyně v bytě 

 

 

41. Žádost o poskytnutí finanční výpomoci - KIV Vrbno pod Pradědem p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0346/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o poskytnutí návratné finanční výpomoci v lednu roku 2021 ve výši 275 000 Kč žadateli Kulturní, informační a vzdě-
lávací centrum Vrbno, p.o. na předfinancování projektu " Vybavení KIV Vrbno" 

 

 

42. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021 - Help In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0347/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021 - Help In, o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál 
792 01, ve výši 550 000 Kč 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0348/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ŠSK ZŠ Vrbno pod Pradědem ve výši 132 935 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s ŠSK ZŠ Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

44. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s., Krejčího 440, 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0349/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1 016 084 Kč 

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

 

 

45. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., Husova 
538, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0350/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SK Vrbno pod Pradědem ve výši 380 609 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

46. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0351/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 199 695 Kč 

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

 

 

47. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 660, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0352/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SDH Vrbno pod Pradědem ve výši 129 853 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

48. Žádost o poskytnutí individuální dotace Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, Mnichov 
174, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0353/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Horolezeckému oddílu Vrbno pod Pradědem ve výši 19 515 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Horolezeckým oddílem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

49. Žádost o poskytnutí individuální dotace Český rybářský svaz, MO Vrbno pod Pradědem, 
Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0354/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Rybářskému svazu ve výši 71 309 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Rybářským svazem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

50. Výsledky hospodaření města Vrbna pod Pradědem 1-10/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0355/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s výsledky hospodaření 1-10/2020 

 

 

51. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0356/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 4/2020 

 

 

52. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0357/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet Města Vrbna pod Pradědem na rok 2021 dle předloženého návrhu 

rozpočet sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem na rok 2021 dle předloženého návrhu 

střednědobý výhled rozpočtu Města Vrbna pod Pradědem na rok 2022-2024 dle předloženého návrhu 

 

 

53. Rozpočet Sdružení obcí  Vrbenska na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0358/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2021 

 

 

54. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0359/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zmocňuje  

radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2020 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

 

 

55. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0360/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vyhlašu je  

dotační programy I. a II. na rok 2021 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společenských akcí 

 

 

56. Aktualizace stanov Sdružení obcí Bruntálsko k 1.1.2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0361/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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s materiálem týkajícím se změny stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem Nám. Míru 60/11, 792 01 
Bruntál, IČO: 04690290 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

změnu stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem nám Míru 60/11, 792 01 Bruntál, IČO: 04690290, dle 
přílohy tohoto materiálu 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem pověřuje  

místostarostku města Vrbna pod Pradědem Ing. Ivetu Pešatovou k hlasování o změně stanov na členské schůzi dob-
rovolného svazku obcí Bruntálsko v souladu s projevenou vůlí zastupitelstva 

 

 

57. Volba přísedících Okresního soudu v Bruntále 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0362/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

na základě požadavku předsedkyně OS v Bruntále níže uvedené kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v 
Bruntále: 

- J… D…, bytem Sadová 498, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Ing. J… Š…, bytem Nad Stadionem 472/1, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Bc. V… V…, bytem Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- D… M…, Palackého 329, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

uvedené kandidáty jako přísedící Okresního soudu v Bruntále pro následující volební období (2020 až 2024) 

 

 

58. Volba přísedícího 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0363/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí předsedkyně Okresního soudu v Bruntále o zajištění volby p. V… Ch… do funkce přísedícího u Okresního 
soudu v Bruntále 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem navr huje  

pana V… Ch… jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

pana V… Ch… jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 

 

 

59. Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0364/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  
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radě města předložit zastupitelům informace, k čemu byly použity finanční prostředky a kolika lidem se v této zále-
žitosti pomohlo 

 

 

60. Místní plán inkluze Sdružení obcí Vrbenska pro období 2020-2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0365/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Místní plán inkluze Sdružení obcí Vrbenska pro období 2020-2023 

 

 

61. Zpráva o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob 
na území města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0366/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s obsahem zprávy o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob na území 
města Vrbna pod Pradědem 

 

 

62. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0367/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů 

 

 

63. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0368/ZM/12/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2021 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ  
 místostarostka města  
 v.r.              
 
 
Výpis zpracovala: Bc. Nikola Chalupová 
Datum vyhotovení výpisu: 21.12.2020 
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