
 

 

*MUVPX00A6WZE* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 207/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 14. jednání dne 23.06.2021 

čísl. usn. 410 - 454 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0410/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 13. zasedání zastupitelstva města 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0411/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0412/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0407/ZM/13/2021 - odboru VV předložit kronikářce čistopisy kronik města 2014, 2015, 2016 a 2017 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0333/ZM/12/2020 - MPO zajistit demolici z vlastních zdrojů 

Zodp.: Rada města - splněn 

 

0331/ZM/12/2020 - MPO nechat zpracovat studii této lokality na ul. Kopečná 

Zodp.: Rada města - splněno 
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0319/ZM/12/2020 - MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnicvtí nebo pokračování 
v nájmu 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

4. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0413/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem uděluje  

"CENU MĚSTA" kandidátovi:  

Ing. Jarmar Zdeněk za rozvoj města a rozvoj česko - polské spolupráce 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o udělení finančního daru ve výši 2 000 Kč pro oceněného 

 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0414/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

6. Zahrádky Na Bělidle 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0415/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

pokračovat v nájemním vztahu u pozemků parc. č. 1014/3, 1017, 1018, 1019, 1020 a 1021 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 

 

 

7. Lokalita pro výstavbu RD Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0416/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s návrhem studie pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Žižkova 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zadáním zpracování kompletní projektové dokumentace lokality Žižkova  dle studie SPS Opava z roku 2010 

 

 

8. Petice občanů města Vrbna pod Pradědem k lokalitě Na Bělidle Z72 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0417/ZM/14/2021:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s peticí občanů města Vrbna pod Pradědem 

se zpracovanou zastavovací studií 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zněním odpovědi na petici 

 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1159/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0418/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1159/1 o výměře 1244 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 

minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4604/094 ve výši 38 Kč/m2 + ostatní náklady spojené 
s prodejem 

nemovistost bude prodána nejvyšší nabídce 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1273 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0419/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1273 o výměře 100 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4612/102 ve výši 22.000 Kč  + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1272 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0420/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1272 o výměře 593 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. 2021/4606/096 ve výši 151.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 
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12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1092, 1093, 1091, 1090, 1089, 1086, 
1088 a 1087 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0421/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1086 o výměře 10606 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. 1087 o výměře 1728 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území  

- pozemku parc. č. 1088 o výměře 6065 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. 1089 o výměře 4317 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí  

- pozemku parc. č. 1090 o výměře 5336 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. 1091 o výměře 1086 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

- pozemku parc. č. 1092 o výměře 1823 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 

- pozemku parc. č. 1093 o výměře 37296 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4610/100 ve výši 1.912.000 Kč + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 645/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0422/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 645/1 o výměře 2474 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4609/099 ve výši 457.000 Kč + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby na dobu 5 let 

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1001 



strana 5 

 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0423/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1001 o výměře 547 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. 2021/4615/105 ve výši 211.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0424/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 1928 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

- pozemku parc. č. 1013 o výměře 490 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 v případě nerealizace RD na dobu 5 let 

nemovitosti budou prodány nejvyšší nabídce 

minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4605/095 ve výši 719.000 Kč bez DPH + ostatní nákla-
dy spojené s prodejem 

 

 

16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0425/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 750 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. 2021/4607/097 ve výši 270 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

 

 

17. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 150/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0426/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 
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části pozemku parc. č. 150/2 o výměře cca 25 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4611/101 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

 

 

18. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 377/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0427/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 377/2 o výměře 66 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2021/4616/106 ve výši 35.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemku 1816/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0428/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

1. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 161 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 

2. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 260 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 

3. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 589 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 

4. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 456 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 

5. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 495 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 

6. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 456 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 
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7. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 475 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 

8. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 375 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. 2021/4616/106 ve výši 400 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

Radě města předložit seznam lokalit (pozemků)  navržených na změnu využití dle stávajícího územního plánu 

 

 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 162/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0429/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 162/2 o výměře 71 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 2021/4614/104 ve výši 27.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1229 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0430/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1229 o výměře 2844 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 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace RD na dobu 5 let 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4608/098 ve výši 743.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

22. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0431/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

1. 

pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 
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2. 

pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

3. 

pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

4. 

pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

5. 

pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec Vrbno pod Pradědem 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se záměrem koupěchtivého u předmětu koupě podat změnu Územního plánu ve zkráceném řízení u místně a věcně 
příslušného úřadu územního plánování, která spočívá ve změně plochy občanského vybavení se specifickým využi-
tím (OX2) na plochu umožňující realizaci 10 bytových jednotek 

pod podmínkou úhrady nákladů spojených se změnou ÚP koupěchtivým 

 

 

23. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 
789/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0432/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

část pozemku parc. č. 790 o výměře cca 445 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zboře-
niště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4613/103 ve výši 210 Kč/m2 

za 

- část pozemku parc. č. 789/2 o výměře cca 902 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond 

- část pozemku parc. č. 777/2 o výměře cca 65 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4613/103 ve výši 210 Kč/m2 

pod podmínkou dorovnání kupní ceny 

 

 

24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0433/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí: 

1. 

jednotky č. 487, 488/58, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4760/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4760/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

2. 

jednotky č. 487, 488/59, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
7540/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 7540/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

3. 

jednotky č. 487, 488/60, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti  
3080/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 3080/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

4. 

jednotky č. 487, 488/61, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
3090/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 3090/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

5. 

jednotky č. 487, 488/62, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2890/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2890/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

6. 

jednotky č. 487, 488/63, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2910/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2910/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

7. 

jednotky č. 487, 488/64, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
7120/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 7120/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

8. 

jednotky č. 487, 488/65, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
7230/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 7230/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

 

9. 

jednotky č. 487, 488/42, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4740/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4740/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 
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10. 

jednotky č. 487, 488/43, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4720/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4720/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

11. 

jednotky č. 487, 488/44, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2100/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2100/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

12. 

jednotky č. 487, 488/45, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2200/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2200/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

13. 

jednotky č. 487, 488/46, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2170/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2170/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

14. 

jednotky č. 487, 488/47, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
2120/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 2120/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

15. 

jednotky č. 487, 488/48, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4630/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4630/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

16. 

jednotky č. 487, 488/49, způsob využití: byt, jejíž součástí je podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 
4700/252992 – na pozemku parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k 
bydlení, pozemku parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a o 
velikosti 4700/252992 na společných částech domu č.p. 487, č.p. 488 

 

to vše v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřa-
dem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 

 

pod podmínkou předložení platné Budoucí kupní smlouvy a splnění podmínek daných Budoucí kupní smlouvou 

 

 

25. Zrušení prodeje nemovitosti - pozemku 1464/8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0434/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  
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usnesení č. 0329/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku parc. č. 1464/8 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem a usnesení č. 0388/ZM/13/2021 ze dne 31.03.2021, kterým bylo rozhodnuto o prodeji 
pozemku parc. č. 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

26. Prodej nemovitosti - části pozemku 136/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0435/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 136/1 o výměře cca 350 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J... M... a T... M... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2021/4552/042 ve výši 356 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

27. Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0436/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 354 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M... K... a P... V... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4555/045 ve výši 269 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

 

 

28. Prodej nemovitostí - pozemků 1220/4 a 1221/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0437/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1220/4 o výměře 1042 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 
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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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B... S... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4556/046 ve výši 483240 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

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

 

 

29. Prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0438/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

pozemku parc. č. 397/1 o výměře cca 3169 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V... S... 

výše kupní ceny: 1.115.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

 

 

30. Prodej nemovitosti - části pozemku 257 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0439/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 25 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: E... K... 

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

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem tr vá  

na realizaci prodeje částí pozemku parc. č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem dle přílohy mapka-situace 
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31. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0440/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M... K... a L... S... 

za nabídnutou cenu  ve výši 480.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

32. Žádost o prodloužení lhůty k podpisu smlouvy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0441/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

prodloužit lhůtu k podpisu kupní smlouvy o 6 měsíců v případě prodeje části pozemku parc. č. 198/1 v k.ú. Železná 
pod Pradědem 

 

 

33. Nesouhlas s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0442/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nesouhlasem s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem konstatu je  

neopodstatněnost nesouhlasu ve všech jeho bodech 

 

 

34. Vybudování cyklo odpočívadla v lokalitě Mnichov - točna autobusů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0443/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro 
rok 2021+, dotační titul č. 2 - Cyklistická infrastruktura 
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35. Souhlas se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku, a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0444/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením zástavního práva u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem ve prospěch Hypoteční Banky, 
a.s. (IČ: 13584324) dle přílohy 

 

 

36. Darovací smlouva  - Středisko volného času, příspěvková organizace, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0445/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru Středisku volného času Bruntál p.o. ve výši  357 830 Kč 

o uzavření darovací smlouvy se Střediskem volného času Bruntál 

 

 

37. Závěrečný účet DSO Vrbensko za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0446/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2020, jehož součástí je Zpráva reviz-
ní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 

 

 

38. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0447/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2020, jehož součástí je Zpráva revizní komise a 
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 

 

 

39. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0448/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 

 

 

40. Schválení Závěrečného účtu Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0449/ZM/14/2021:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vys lovu je  

souhlas s hospodařením Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 s výhradou 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření města za rok 2020 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem př i j ímá  

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

 

 

41. Rozpočtové opatření č.2/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0450/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č2/2021 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0451/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu paní J... G... na provedení stavebních úprav v domě 

 

 

43. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek přátel Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0452/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci Spolku přátel Vrbenska ve výši 311 000 Kč na projekt Toulky po česko-
polských tradicích 

uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Spolek přátel Vrbenska 

 

 

44. Smlouva o poskytnutí dotace  MSK - akceschopnost jednotky SDH 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0453/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí dotace od MSK ve výši 100 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 

uzavřít smlouvu o dotaci s MSK 
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45. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod 
Pradědem č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním, ve 
městě Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Železná 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0454/ZM/14/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

Obecně závazkou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod Pradědem č. 1/2009 o 
nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním, ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho míst-
ních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Železná 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 28.06.2021 
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