
 

 

*MUVPX00A75BM* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 343/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 48. jednání dne 02.09.2021 

čísl. usn. 1695 - 1765 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1695/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1696/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1676/RM/46/2021 - projednat s PLZ možné odkoupení části pozemku par. č. 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           NT: 22.09.2021 

 

1676/RM/46/2021 - komisi strategického rozvoje města, majetkovému výboru a komisi výstavby předložit seznam 
lokalit (pozemků)  u kterých navrhují změnu využití dle stávajícího územního plánu 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           NT: 22.09.2021 

 

1676/RM/46/2021 - majetkoprávnímu odboru zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Žižkova 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           splněno 

 

1652/RM/45/2021 - MPO zpracovat návrh aktualizace Pravidel pro prodej nemovitostí 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           splněno 

 

1490/RM/42/2021 - Kulturní komisi předložit návrh nových pravidel pro oceňování města 

Zodp.: Mgr. Monika Janků     splněno 
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1691/RM/47/2021 - MPO předložit návrh řešení areálu včetně cenových nabídek 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           splněno 

 

1661/RM/46/2021 - MPO prověřit možnost prodeje za sníženou cenu 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           splněno 

 

 

3. Navržení ocenění Cena města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1697/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem vedení města k mimořádnému udělení Ceny města panu Ladislavu Jelínkovi st. za statečnost a obě-
tavost při práci v JSDH Vrbno pod Pradědem a za dlouholetou práci v Českém svazu chovatelů, ZO Vrbno pod Pra-
dědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

udělit Cenu města Ladislavu Jelínkovi 

o udělení finančího daru ve výši 5.000 Kč (respektive 2.000 Kč - poníženo o cenu medaile) kandidátovi na Cenu měs-
ta 

 

 

4. Návrh změny zásad pro udělování ocenění města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1698/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem předsedy kulturní komise Mgr. Vavříka k Zásadám pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna 
pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

připravit změnu zásad do prosincového jednání zastupitelstva města 

 

 

5. Poskytnutí dotace Domovu pro seniory Vrbno, p.o. z rozpočtu MSK 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1699/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s poskytnutím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Domov pro seniory Vrbno, p.o. na rok 2021 ve výši 
950 000 Kč ve vyhlášeném dotačním programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v MSK 

 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace MSK - spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. 
č. SFZP 138986/2019 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1700/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 6 000 Kč 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva 

 

 

7. Žádost o poskytnutí dotace MSK - spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1701/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

podpisem smlouvy o dotaci s MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva ve výši 3 000 Kč 

 

 

9. Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1702/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 20 000 Kč na akci 75 let fotbalu ve Vrbně pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podpisem smlouvy o dotaci s TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 

 

 

10. Areál skláren 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1703/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stavem areálu skláren dle důvodové zprávy 

 

 

11. Právní názor 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1704/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s právním názorem k prodeji pozemků za sníženou cenu dle přílohy 
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12. Sdělení k žádosti o odkup pozemku par. č. 288 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1705/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Sdělením k žádosti o odkup pozemku p.č. 288, k.ú. Mnichov pod Pradědem dle přílohy 

Rada města Vrbno pod Pradě dem ukládá  

prověřit možnosti odkoupení za 1/2 roku 

 

 

13. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 627, č. bytu 3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1706/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 627 panu R… M… 

 

 

14. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 5 na ul. Ve Svahu č. p. 429 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1707/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 5 na ul. Ve Svahu č. p. 429 mimo schválený pořad-
ník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 5 na ulici Ve Svahu č. p. 429 mimo schválený pořadník paní P… K… 

 

 

15. Nové znění nájemní smlouvy na pronájem bytů v majetku města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1708/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

nové znění nájemní smlouvy na pronájem bytů v majetku města Vrbna pod Pradědem 

 

 

16. Vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 1626/4, 1682/1, 1682/2, 1684/1 a 1684/2 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem  za účelem provozování lyžařského vleku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1709/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 1626/4 o výměře 17.457 m2, p.č. 1682/1 o výměře 2000 m2, 1682/2 
o výměře 2.900 m2, 1684/1 o výměře 20.651 m2, 1684/2 o výměře 11.989 m2 všechny v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
za účelem provozování lyžařského vleku 
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17. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 950 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1710/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 950 m2 o výměře 150 m2 za účelem zahrady 

 

 

18. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 231 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1711/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 231 o výměře 365 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem 
zahrady, skleníku, bazénu, dřevníku a kotce pro psa 

 

 

19. Pronájem pozemku p.č. 162/2 a  p.č. 163 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1712/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemku p.č. 162/2 o výměře 71 m2  a pozemku p.č. 163 o výměře 196 m2 oba v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem za účelem zahrady a oplocení 

o uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku, nájemce Z… P…, Střelniční 523, Vrbno pod Pradědem, roční cena za 
pronájem 534,- Kč 

 

 

20. Pronájem části pozemku p.č. 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1713/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 154 o výměře 260m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení 

o uzavření smlouvy o nájmu pozemku, nájemce K… H…, Husova 492, Vrbno pod Pradědem, roční cena za pronájem 
520,- Kč 

 

 

21. Pronájem části  pozemku p.č. 1152 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1714/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 1152 o výměře 2280 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení 

o uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku, nájemce L… S…, Mnichov 152, roční cena za pronájem 4560,- Kč 
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23. Výpověď z nájmu pozemků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1715/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výpovědi z nájmu pozemků:  

 

- p.č. 1469, nájemce F… Č…  

- p.č. 1468/1, nájemce J… R…, P... M…, J… F…  

- p.č. 1466/1, nájemce F… Č… 

 

 

24. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 6 na ulici nám. Sv. Michala 508 mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1716/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 6 na ulici nám. Sv. Michala 508 mimo schválený pořadník for-
mou obálkové metody 

 

 

25. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 7 na ulici nám. Sv. Michala 505 mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1717/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 7 na ulici nám. Sv. Michala 505 mimo schválený pořadník for-
mou obálkové metody 

 

 

26. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 1 na ul. Bezručova 109 mimo schválený 
pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1718/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 1 na ul. Bezručova 109 mimo schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 1 na ulici Bezručova 109 mimo schválený pořadník paní L… K… 

 

 

27. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Ve Svahu 429, b. č. 3 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1719/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přidělením bytu č. 3 na ulici Ve Svahu 429 dle pořadníku paní A… K… 

 

 

28. Souhlas s přístupem do rozvodny VN po pozemku parc. č. 1367 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1720/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se vstupem na část pozemku parc. č. 1367 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem realizace, provozování, údržby a 
oprav kogenerační jednotky ve prospěch společnosti E.ON Energie a.s. 

 

 

29. Zápis z jednání komise výstavby ze dne 23.8.2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1721/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z komise výstavby ze dne 23.8.2021 

 

 

30. Žádost o souhlas s rozšířením optické sítě a jejich alternativ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1722/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s žádosti o rozšíření optické sítě a jejich alternativ 

 

 

31. Opětovná žádost o povinnou koordinaci výstavbových prací - Optické sítě T-Mobile 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1723/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s opětovnou žádostí o povinnou koordinaci výstavbových prací - Optické sítě T-Mobile 

Rada města Vrbno pod Pradědem tr vá  

na svém stanovisku 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO připravit odpověď na žádost 

odboru VV vytvořit informační kartu k podomnímu prodeji 

 

 

32. Zázemí Skatepark 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1724/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s variantami řešení zázemí skateparku v provedení ze Sanitárních kontejnerů 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

zajistit schůzku s p. Rybárem 

 

 

33. Zastavovací studie Lokalita Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1725/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla s eznám ena  

s návrhem zastavovací studie pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit zastavovací studii pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 

 

 

34. Obnova Poštovské cesty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1726/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci podprogramu MMR ČR "Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů" podat žádost o 
dotaci s názvem "Obnova Poštovské cesty" 

 

 

35. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1727/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0428/ZM/14/2021 - Radě města předložit seznam lokalit (pozemků)  navržených na změnu využití dle stávajícího 
územního plánu 

Zodp.: Rada města - NT: 08.12.2021 

 

 

36. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1728/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1729/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby s účinností od 15.9.2021 

 

 

38. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 457/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1730/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej 

celého pozemku parc. č. 457/1, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4634/124 ve výši 250 Kč/m2 

 

 

39. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1302/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1731/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 1302/1 o výměře 1560 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4633/123 ve výši 380000 Kč 

 

 

40. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1732/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 770 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, země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4631/121 ve výši 270 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

 

 

41. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - částí 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1733/RM/48/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

- části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 770 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, země-
dělský půdní fond 

- části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 870 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, země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4631/121 ve výši 270 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

 

 

42. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1734/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 600 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, země-
dělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4631/121 ve výši 270 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

 

 

43. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 287 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1735/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 287 o výměře cca 22 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, zemědělský 
půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4637/127 ve výši 270 Kč/m2 

 

 

44. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 457/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1736/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej 

celého pozemku parc. č. 457/1, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 
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45. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 615/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1737/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 5743 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. 2021/4636/126 ve výši 1655000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

 

 

46. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1464/8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1738/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 1464/8 o výměře cca 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4638/128 ve výši 373000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

 

 

47. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - 1322, 1330/1 a 1330/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1739/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej 

- pozemku parc. č. 1322 o výměře 662 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1330/1 o výměře 320 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 

- pozemku parc. č. 1330/2 o výměře 101 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. 2021/4636/126 ve výši 242500 Kč 

 

 

48. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - části 989/1 a 995 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1740/RM/48/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

- části pozemku parc. č. 989/1 o výměře cca 320 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 

- pozemek parc. č. 995 o výměře 127 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

 

 

49. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 989/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1741/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 989/1 o výměře cca 100 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 

 

 

50. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 989/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1742/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 989/1 o výměře cca 113 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 

 

 

51. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 950 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1743/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěs ta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 950 o výměře cca 100 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

 

 

52. Vyhlášení záměru na prodej pozemků - 987/2 a 987/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1744/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

- pozemku parc. č. 987/2 o výměře 708 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 
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- pozemku parc. č. 987/3 o výměře 145 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 

 

 

53. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1745/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej 

části pozemku parc. č. 1021 o výměře 150 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 

 

 

54. Prodej nemovitosti - části pozemku 1159/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1746/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM T… H… a L… H… 

výše kupní ceny: 51  Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

55. Prodej nemovitosti - pozemku 1273 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1747/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… Ž… 

výše kupní ceny: 22.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
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56. Prodej nemovitosti - pozemku 1272 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1748/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s žádostí o odkup pozemku parc. č. 1272, kterou podal Filip Rogožan 

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: W… B… 

výše kupní ceny: 151.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

57. Prodej nemovitosti - pozemku 1001 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1749/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s druhou žádostí o odkup pozemku par. č. 1001, kterou podal Filip Rogožan 

prodat nemovitosti: 

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  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… R… 

výše kupní ceny: 211.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

58. Prodej nemovitosti - pozemku 645/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1750/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 
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kupující: P… G… 

výše kupní ceny: 457.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

 

 

59. Prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1751/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

- 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM I… K… a D… K… 

výše kupní ceny: 850000  Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

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

 

 

60. Prodej nemovitosti - časti pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1752/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… V… a N… V… 

výše kupní ceny:  270 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

61. Prodej nemovitosti - časti pozemku 150/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1753/RM/48/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… F… 

výše kupní ceny: 250 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

62. Prodej nemovitosti - pozemku 377/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1754/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J… V… a M… N… V… 

výše kupní ceny: 35.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

63. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1755/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 180 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: J… H… 

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

- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 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 
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prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… G… 

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

- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 150 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: SJM B… B… a R… B… 

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

- části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 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: J… S… 

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

všechny nemovitosti až k patě domu 

 

 

64. Prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1756/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat 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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… S… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 
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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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: F… P… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… Š… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… M… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… H… 
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kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: S… G… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti:  

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H… S… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 
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forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J.. K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… G… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… N… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… M… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 
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 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… J… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… P… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… K… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 

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 

 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B… S… 

kupní cena uhrazena v průběhu platnosti budoucí kupní smlouvy 
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pod podmínkou předložení platné Budoucí kupní smlouvy a splnění podmínek daných Budoucí kupní smlouvou  

 

 

65. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1757/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

1. 

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

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: T… Z… (1/2) a Ing. D… Ch… (1/2) 

výše kupní ceny: 2.400.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

změnit u usnesení č. 0431/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021 podmínku úhrady nákladů spojených se změnou ÚP kou-
pěchtivým na úhradu nákladů spojených se změnou ÚP prodávajícím 

 

 

66. Směna nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 789/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1758/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

směnit nemovitost: 

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  
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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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: směnná smlouva 

1. prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

2. prodávající: J… Ž… 

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

pod podmínkou dorovnání kupní ceny 

 

 

67. Projekt "Cesta kolem vody" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1759/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s podáním žádostí o dotaci "Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradě-
dem" a  "Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků Vrbno pod Pradědem"  v rámci Fondu mikroprojek-
tů Euroregionu Praděd, INTERREG VA Česká republika - Polsko 

souhlasit se zajištěním předfinancování projektu "Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod 
Pradědem" ve výši 100% celkových nákladů, max. do výše 36 115,57 EUR 

souhlasit se zajištěním předfinancování projektu "Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků Vrbno pod 
Pradědem" ve výši 100% celkových nákladů, max. do výše 37 006,54 EUR 

 

 

68. Obnova Poštovské cesty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1760/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s podáním žádosti o dotaci s názvem "Obnova Poštovské cesty" v rámci podprogramu MMR ČR "Podpo-
ra vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů" 

 

 

69. Rozpočtové opatření č.3/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1761/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření 3/2021 
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70. Aktualizace směrnice č.1/2019 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1762/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit směrnici č.1/2021  - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předlože-
ného návrhu. Tato směrnice nahrazuje směrnici č.1/2019 a nabývá účinnosti od 1.10.2021 

 

 

71. Příloha č. 9 ke zřizovací listině Domov pro seniory 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1763/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit přílohu č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Vrbno p.o. 

 

 

72. Program jednání Zastupitelstva města dne 15. 09. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1764/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 15. 09. 2021 

 

 

73. Různé, diskuse - Odběrné místo Covid 19 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1765/RM/48/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s umístěním odběrného místa na Covid 19 na pozemku 731, 732 v kú Vrbno pod Pradědem firmou RENTURI S.R.O., 
Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, s termínem ukončení provozu odběrného místa do 1 měsíce od 
doručení oznámení  o nepotřebnosti testování 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 06.09.2021 
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