
MĚsTo VRBNo PoD PRAoĚoeul

USNESENI

z 19. zasedání Zastupite|stva města Vrbno pod Pradědem, dne 12. 12,2013

302t19t2013
Zahájení a schvá|ení programu - procedurá|ní zá|ežitosti

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. schvaluje
program jednání zastupiteIStVa

303t19t2013
zpÍáva o činnosti Rady města

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady měSta

304t19t2013
KontroIa pInění usnesení

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
kontroIu p|1ění usnesení:

29211712013 - rozpracovat RZ č. 3 do.podrobného č|enění a před|ožit
informaci
Zodp.: Rada města

29711712013 _ í * odpovědět na dotazy a připomínky občanů a zastupite|ů
Zodp.: Rada města

ji zastupite|ům k

SpIněno

SpIněno

297I,|712013 _ 2 - před|oŽit podrobnější informace o stavu vymáhání poh|edávek za nájem v
městských bytech
Zodp.: Rada města SpIněno

29711712013 - 3 - připravit přeh|ed možných stavebních míst v prolukách d|e platného ÚP a
předloŽit přeh|ed stavebních povo|ení za pos|ední 3 roky
Zodp.: Rada města SpIněno



300l18l2o13 - rozpracovat rozpočtovou změnu ě. 4 do podrobného č|enění a před|oŽit ji ZM
k informaci
Zodp.: Rada města SpIněno

30111812013 - odpovědět na dotazy a připomínky občanů a zastupite|ů
Zodp.: Rada města Splněno

305t15t2013
Ztušení věcného předkupního práva byt č.p. 434 č. jednotky 2, na LV č. 't739 v k.ú.
Vrbno p. P.

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

'1. rozhodlo
o zrušení věcného předkupního práva
k. nemovitosti - bytu na u|ici Nové doby č.p. 434, č. jednotky 2, zapsáno na LV č. 1739 pro
okres Bruntá|, obec a katastrá|ní území Vrbno pod Pradědem, KÚ Moravskos|ezst<ý kraj, rn
Bruntá|, kteý se nachází V b-udově č.p' 434' bytový dům, stojící na parce|e, č. i2o5,
zastavěná p|ocha a nádvoří v obci Vrbno pod Pradědem, včetně pódí|u o Ve|ikosti 4g4l7g79
na spo|eěných ěástech budovy č.p. 434, bytový dům, a podílu o ve|ikosti 494t7979 napozemku parce|a č. ,1205 zastavěná p|ocha ai nádvoří, o výměře 293 mz, zapsán na LV č.1710 pro okres Bruntál, obec a katastrá|ní území Vrbno pod Praděáem, KÚ pro
Moravskoslezský kraj, KP Bruntá|

306t19t20,13
Vyh|ášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o vyh|ášení záměru na prodej nemovitostí . pozemků:

1t1 .
a) pozemek parc. č. 1626|4 _ druh pozemku |esní pozemek v k.ú. Vrbno pod Pradědem část
o výměře 15.837 mz' Pozemek má svou původní ve|ikost d|e KN 689.166 mz.
D1e návrhu. geometrického p|ánu - prodej bude uskutečněn pouze pod stavbami.
b) pozemek parc. č. 1688 - druh pozemku |esní pozemek v k.ú. ýrbno pod Pradědem ěást ovýměře 1.469 m2. Pozemek má svou původní ve|ikost d|e KN 182.292 mz.
Dle návrhu geometrického p|ánu - prodej bude uskutečněn pouze pod stavbami.

za úče|em: provozu |yŽařského areá|u Pod Vvsokou horou
stanoveni způsobu prgdeie: kupní smIouva
/dle p|atné 2' změny UP - plochy sjezdoveld
cena 100 Kďmz dle p|atných Pravide|

'U2.
poze-mek parc' -č 575 - druh pozemku zahrada v k.ú. Mnichov p' P. o Výměře 57í m2
za Úče|em: využití jako zahrady a sce|ení s pozemkem parc.č.574



stanovení způ.sobu prodeie: kupní smIouva
/d|e p|atného UP - území bydIení Venkovského typu/
cena ,l50 Kč/mz d|e platných Pravide|

'U3.
pozemek parc. č' 572 - druh pozemku zahrada v k'ú. Mnichov pod Pradědem o Výměře 384
m2

za úče|em: sce|ení pozemku a zajištění funkčního celku s při|éhajícím pozemkem
stanovení způSobu prodeie: kupní smIouva
/d|e p|atného UP - území byd|ení venkovského typu/
cena 150 Kč/m2 dle p|atných Pravide|

2. rozhodlo
nevyh|ásit záměr na prodej nemovitostí . pozemků:

2t1 .
a) pozemek parc. č' 122411 - druh pozemku trva|ý travní porost v k'ú. Mnichov pod
Pradědem část o výměře cca 300 m2 (pozemek má svou původní ve|ikost dle KN ,l6503 m2)

b) pozemek parc. č. 1229 - druh pozemku orná půda V k.ú. Mnichov pod Pradědem část o
Výměře
cca 25o mz (pozemek má svou původní ve|ikost d|e KN 2844 m2)

pozemek parc' č. 1641 - druh pozemku ostatní plocha/nep|odná půda V k.ú. Vrbno pod
Pradědem o výměře cca 3488 m2

2t3.
pozemek parc. č. 134 - druh pozemku zahrada v k'Ú. Že|ezná pod Pradědem o výměře 491
m2

2t4.
pozemek parc. Ó. 1426 * druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace V k.ú. Vrbno pod
Pradědem část o výměře cca 26 m2 (pozemek má svou původní Ve|ikost d|e KN ,1170 m2 )

307t19t2013
Prodej nenrovitostí . pozemků

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1 . rozhodlo
o prodeji nemovitostí - pozemků s podmínkou uzavření kupní sm|ouvy do,1 roku od
rozhodnutí zastupiteIstva:

í/í ' d|e varianý prodeje č. 1:
a) část pozemku parc. č. 182 - druh pozemku ostatní plocha/neplodná půda V k.ú. Vrbno p.
P. o výměře cca 50 mz. Pozemek má svou původní ve|ikost d|e KN o výměře 972 mz'
Žadate|: A Hr stře|niční 529,793 26 Vrbno pod Pradědem
za úče|em: údrŽby plotu a zpevnění sesouvajícího se břehu ze strany parce|y města
stanovení způsob! prodeie: kupní smIouva



za cenu 33'49 Kč za m2 + nák|ady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
nák|ady spojené s prodejem

b) část pozemku parc.č. 182 - druh pozemku ostatní p|ocha/nep|odná půda V k.ú' Vrbno pod
Pradědem o Výměře cca 367 mz. Pozemek má SVou původní velikost d|e KN o výměře 972
m2. Podmínka zřízení věcného břemene kanaIizačního vedení ve prospěch města.

Žadate|: i ' Rr .Do|íku 574t8,793 26 Vrbno pod Pradědem
?a úče|em: Vytvoření funkčního ce|ku s pozemky Ve V|asinictví Žadate|e parc.č. 184,185.
Zádaná část pozemku je d|ouhodobě V nájmu Žadate|e.
stanovení způsobu prodeie: kupní sm|ouva a sm|ouva o zřízení Věcného břemene
za cenu 33'49 Kč za m2 + nák|ady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
nák|ady spojené s prodejem

,|l2, za podminky prodeje pozemku p'é, 182|

a) prodej ěáSti pozemku parc.č. 183/1 druh pozemku ostatní p|ocha v k.ú. Vrbno pod
Pradědem část o výměře cca 49 m2. Pozemek má svou půVodní Ve|ikost d|e KN o výměře
227 m2.
b) prodej části pozemku parc.č' ,l83/5 druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace V
k.ú. Vrbno pod Pradědem část o výměře cca ,l0 m2. Pozemek má svou původní Ve|ikost d|e
KN o výměře 240 mz.

Žadate|: Il lr - .. .rÍt. V Do|íku 574l8,793 26 Vrbno pod Pradédem
za úče|em: vyLvw,ení funkčního ce|ku s pozemky Ve Vlastnictví Žadate|e parc.č' 184,185.
Zádaná část pozemku je d|ouhodobě V nájmu.
stanovení způsobu prodeie: kupní smIouva
za cenu 33'49 Kč za m2 + nák|ady odpoVídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
nák|ady spojené s prodejem

1t3.
a) prodej části pozemku parc.č' 18í druh pozemku trva|ý travní porost V k.ú. Vrbno pod
Pradědem část o výměře cca 80 m2. Pozemek má svou původní ve|ikost dle KN o výměře
461 mz.
b) prodej části pozemku parc.č. 182 druh pozemku ostatní p|ocha v k'ú. Vrbno pod
Pradědem část o výměře cca 350 m2. Pozemek má svou původní ve|ikost d|e KN o výměře
972 mz.

Žadatel: l Mi , V Do|íku 57316,793 26 Vrbno pod Pradědem
za úče|em: scělení s ostatními pozemky Ve V|astnictví Žadate|e
stanovení způsobu prodeie: kupní sm|ouva '

za cenu 33'49 Kč za m2 + nák|ady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
náklady spojené s prodejem

1t4.
prodej části pozemku parc.ě. 181 druh pozemku trva|ý travní porost V k.ú. Vrbno pod
Pradědem ěást o výměře cca 281 m2' Pozemek má svou půVodní Ve|ikost d|e KN o výměře
461 mz.

žadate|: P G V Do|íku 571 ,793 26 Vrbno pod Pradědem
za úče|em: sce|ení s ostatním pozemky Ve V|astnictví Žadate|e
stanovení způsobu prodeie: kupní smIouva
za cenu 33'49 Kč za m2 + náklady odpovídající Výši daně z převodu nemovitostí + ostatní



nák|ady spojené s prodejem

1t5.
a) prodej části pozemku parc.č. 181 druh pozemku trvatý travní porost V k.ú. Vrbno pod
Pradědem část o výměře cca 100 m2. Pozemek má původní ve|ikost dle KN o Výměře 461
m2.
b) prodej pozemku parc.č,, 192 druh pozemku zahrada v k.ú. Vrbno pod Pradědem o r4iměře
í 91 mz.

Žadate|: J ir ř, V Do|íku 572, 793 26 Vrbno pod Praděoem
za úče|em: sce|ení s ostatním pozemky Ve V|astnictví Žadate|e
stanovení způsobu prodeie: kupní sm|ouva
za cenu 33'49 Kč za m2 + nák|ady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
nák|ady spojené s prodejem

1t6.
prodej části pozemku parc'č. 182 druh pozemku ostatní p|ocha v k'ú. Vrbno pod Pradědem
část o výměře cca 205 mz. Pozemek má svou původní ve|ikost d|e KN o výměře 972 mz.
Podmínka zřízenÍ věcného břemene kanaIizačního vedení ve prospěch města.

Žadate|: R' -., a . Kt i, Střelniční 528,7s3 26 Vrbno pod Pradědem
za úče|em: VyuŽití jako zahrady a připojení k pozemku žadate|ů
stanovení zoůsobu prodeie: kupní smIouva
za cenu 33'49 Kč za m2 + nák|ady odpovíciající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
náklady spojené s prodejem

308t't9t2013
sm|ouva o bezúplatném převodu pozemku parc'č. 1382 v k.ú. Vrbno p. P. oo čR-
URZSVM

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
sm|ouvu č. UZsVM/ooP/12285l2013-ooPM o bezÚp|atném převodu pozemku parc.č. 1382
o výměře 64 mz v k.ú. Vrbno pod Pradědem za úče|em zbudování bezplatných parkovacích
míst pro obyvate|e bytových domů v |oka|itě síd|iště Husova, včetně všech omezujících,
zavazujícíď a sankčnÍch podmínek oo Čn - Úřad pro zastupování státu ve vécecn
majetkových, se síd|em Rašínovo nábřeží 390142, 128 00 Praha 2, za kteý jedná lng. Karo|
Siwek' ředite| Územního pracoviště ostrava, |Ó:69797111

309t19t2013
Přeh|ed možných stavebních míst v pro|ukách d|e p|atného ÚP a počet stavebnich
povo|ení za pos|ední 3 roky

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:
í. bere na vědomí
přeh|ed moŽných stavebních míst v pro|ukách d|e p|atného Územního p|ánu města Vrbno
pod Pradědem včetně jeho změny ě. 1 a č. 2. Posuzované území je město Vrbno pod



Pradědem včetně místních částí. Přeh|ed stavebních míst ie uveden v Pří|oze č. í

2' bere na vědomí
informaci o vydaných povo|eních ke stavbě rodinných domů za období 2011 - 10l2o13'
stavební úřad V tomto období povo|i| výstavbu 4 rodinných domů, vše v místní části Mnichov.
Y roce.2012 bylo vydáno územní rozhodnutí pro přípravu ÚzemÍ v Mnichově, spočívající v
umístění |S a Dl pro Výstavbu '1O rodinných domů

310119r20't3
Žádost osadního výboru

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í' beÍe na vědomí
Žádost osadního ýboru Mnichov ze dne 5. 1 1 . 2013 o schvá|ení vybudování chodníku na ut.
ZIatohorská

311t19t2013
Petice

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

Vrbno pod Pradědem'' na pozemku p.č' 154 v k.ú.
2013

í. bere na vědomí
petíci pro zrušení stavby ''Skatepark
Ze|ezná pod Pradědem ze dne 27 . 11'

312t19t2013
Návrh oZV č' 1I2o13

Zastupite|StVo. města Vrbno pod Pradědem po projednání:

,|. vydává
ozv č. 1|2013 o místním pop|atku
třídění a využívánÍ a odstraňování
návrhu

za provoz systému
komuná|ních odpadů

shromaŽd'ování, sběru, přepravy,
s vypuštěním bodu g č|ánku 6 z

313t't9t2013
Návrh směrnice ě' 812013 ''zásady pro tvorbu a použití sociá|ního fondu.'

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje



Směrnici č' 812013 - Zásady pro tvorbu a pouŽití sociálního fondu

314119t2013
Žádost o prod|oužení sp|atnosti návratné finanční výpomoci - TJ soKol Vrbno pod
Pradědem

Zasiupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

't. schvaluje
prod|ouŽení termínu sp|atnosti návratné finanční výpomoci Ve Výši 300.000,- Kč pro TJ
soKol Vrbno dle sm|ouvy čís|o 169/201 1 ze dne 30. 9. 2011, a to:
z půVodního termínu sp|atnosÍi 31. 12.2012 na nový termín sp|atnosti 31.12.2016

2. pověřuje
starostku města podpisem dodatku ke smIouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci

3. uk|ádá
připravit po projednání s TJ soko| splátkový ka|endář
Zodp': Rada města TK:27- 03.20,|4

315t19t2013
Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok2014

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok2014

3'.t6t19t2013
Návrh p|ánu údrŽby na rok 2014 a jeho financování

Zastuplte|stvo měSta Vrbno pod Pradědem po projednání:

'1. rozhodlo
V sou|adu se sm|ouvou o d|ouhodobé spolupráci s TJ SoKoL Vrbno:
vyč|enit v rozpočtu pro rok 20,l4 částku 540.000,- Kě na údrŽbu hmotného majetku

317t19t2013
Žádost o poskytnutí příspěvku na dofinancování přojektu '' LyŽařské běŽecké tratě v
oko|í Vrbna pod Pradědem'' v zimní sezóně 2o12120,|3

Zastupite|stvo měšta Vrbno pod Pradědem po projednání:



í. rozhodlo
o poskytnutí příspěvku SK při Gymnáziu'.LyŽařské běŽecké tratě V oko|í Vrbna pod

2' pověřuje
Starostku města podpisem smIouvy

Ve Výši 30'000,- Kč na dofinancování projektu
Pradědem'. v zimní sezóně 201212013

318t19t2013
Příspěvek na Vybudování studny

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. rozhodlo
o poskytnutí příspěvků Ve Výši 40.000,- Kč na vybudovánÍ V|astní studny pro majite|e
nemovitostí v k.ú. Mnichov pod Pradědem těmto Žadate|ům
- Ki t K .. Mnichov č.D. 54
- Jl Hl '  r, Mnichov č.o. 313
- A , c ' '  

Mnichov č. p. 253
za spInění náSledujÍcicn podmínek:
1) nejedná se o novostavbu nemovitosti
2) prokázání odebírání vody z ,'provizorního,' vodovodu napojeného na povrchové vody
3) předloŽení vodoprávního povoIenI

319t19t2013
Souhlas s podáním žádosti o dotaci a přís|ib financování - Zák|adni škola Vrbno pod
Pradědem

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. souhlasí
s podáním Žádosti o dotaci v rámci RoP s názvem ,,Poznávání přírodv moderními
prostředky'' dIe přílohy

2. schvaluje
příslib na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši cca ,l.325.ooo,- Kč na
předfinancování projeKu .' Poznávání přírodý moderními prosťedky''

3. souh|así
s financováním 15 % způsobi|ých výdajů a 100 % nezpůsobi|ých výdajů u projektu,,P oznávání přírody moderními prostředky'.

320119r2013
Návrh rozpočtové změny č,, 512013

ZastupiteIstvo města.Vrbno pod Pradědem po projednání:



í. schva|uje
návrh rozpočtové změny č. 5/2013 d|e před|oŽeného návrhu

2. uk|ádá
Radě města rozpracovat rozpočtovou změnu č.5 do podrobného
zastuDite|ům k informaci
zodp.: Rada města

členění a před|oŽit ji

TK: 27. 03.2014

321t19t2013
Rozpočtový výhled na rcky 2014 - 2018

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. bere na vědomí
náVrh rozpočtového výhledu sestaveného na roky 2014 - 2018

322t19t2013
Návrh rozpočtu na rok 2014

ZastupiteIstvo měSta Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
rozpočet Města Vrbno pod Pradědem na rok 2014 d|e před|oŽeného návrhu, s úpravami:
sníŽením rozpočtu na Vrbenské s]avnosti a rekonstrukci smuteční síně, navýšení kapito|y
grantů a dotací, posí|ení příspěvku města pro TJ Soko| na údrŽbu zařízeni z reze^ly měSta a
uvo|nění prostředků na zahájení ýstavby chodníku na u|. Z|atohorská

2. ukládá
Radě města rozpracovat rozpočet na rok2014 do podrobného č|enění
Zodp.: Rada města TK: 27 ' 03.20,|4

323t19t2013
Delegace pravomoci RM

Zastupite|stvo měSta Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. deleguje
Radě města pravomoc pod|e zákona o obcích č. 12812000 sb., s 102 odst. 2a) provádět
rozpočtová opatření Stanovená zákonem o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů ě.
25012000 sb.' s 16 odst. 3a) . přesun rozpočtových prostředků, při němŽ se jednot|ivé příjmy
nebo Výdaje navzájem ov|ivňují, aniŽ by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdi|
ce|kových příjmů a výdajů do 31.12'2013'



324t1912013
|nformace o stavu Vymáhání poh|edávek za nájem v městských bytech k 3í.,to. 20í3
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. bere na vědomí
informaci o s1avu Vymáhání poh|edávek za nájem v městských bytech k 31' 10.2013 a
přeh|ed úkonů s d|uŽníky k datu 13. 11' 2013

325t19t2013
Kroniky města 2004,2005,2006, 2007 a2010

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. souh|así
s úpravou kronik města 2004, 2005, 2006, 2oo7 a 2010 d|e návrhu

2. ukládá
kronikářkám před|oŽit čistopisy kronik města 2oO4' 2oo5' 2006,2OO7 a 2O1O
Zodp.: Rada města TK:27. o3,2o14

326t19!20'13
Dotazy a připomínky oběanů a zastupitelů

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. uk|ádá
odpovědět na dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
Zodp': Rada města TK: 12. 1.2014

Bez usnesení:

Žádost o mimořádnou dotaci TJ SoKoL Vrbno ve výši 400 ooo,. Kč na rekonstrukci WC v
restauraci Gó|

1- i'vi-'"'(/t
lhgÁ/iIoŠ Lasota

é; 1.

'1 
;.

místostarosta
Ing. He|ena Kude|ová

starostka
1..-.

Zapsala: Mgr. A|ena KiedroňoVá. Kontrolova|: lng' |\,4iros|aV Adámek
Rozdě|ovník : 16x změ' 5x Rmě' 1x sekretariát, 1x ta.jemník, 1x MěK, 1x DD, 1x Teplo' 1xTs, 1x MŠ Jesenická,1x Ms Ve svahu' lx zŠ
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