
 

 

*MUVPX00ADZS9* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 5285/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 15. jednání dne 15.09.2021 

čísl. usn. 455 - 494 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0455/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 15. zasedání zastupitelstva města 

 

 

2. Předání ocenění Cena města a schválení mimořádného ocenění Cena města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0456/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem uděluje  

"CENU MĚSTA" : 

Ladislavu Jelínkovi st.  za statečnost a obětavost při práci v JSDH Vrbno pod Pradědem a za dlouholetou práci v Čes-
kém svazu chovatelů, ZO Vrbno pod Pradědem 

Zastupitelstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o udělení finančního daru ve výši 2.000 Kč pro oceněného 

 

 

3. Zpráva o činnosti rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0457/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0458/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  
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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 

 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0459/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

6. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0460/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby, kdy pravidlo zpětné koupě zůstane zachováno s 
účinností od 15.9.2021 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0461/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej 

pozemku parc. č. 457/1 o výměře 3507 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

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

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1302/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0462/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1224/1 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0463/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0464/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0465/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 287 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0466/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej 
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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 

 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 615/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0467/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit 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 

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - 1464/8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0468/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0469/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0470/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0471/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0472/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 950 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0473/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0474/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  



strana 6 

 

 

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 

- 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 

 

 

21. Vyhlášení záměru na prodej pozemku - části 1021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0475/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit 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 

 

 

22. Prodej nemovitosti - části pozemku 1159/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0476/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

 

 

23. Prodej nemovitosti - pozemku 1273 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0477/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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… 
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výše kupní ceny: 22.000 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

24. Prodej nemovitosti - pozemku 1272 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0478/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o odkup pozemku parc. č. 1272, kterou podal F… R… 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

 

 

25. Prodej nemovitosti - pozemku 1001 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0479/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se druhou žádostí o odkup pozemku par. č. 1001, kterou podal F… R… 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

 

 

26. Prodej nemovitosti - pozemku 645/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0480/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 
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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 

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 

 

 

27. Prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0481/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

 

 

28. Prodej nemovitosti - časti pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0482/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 
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29. Prodej nemovitosti - časti pozemku 150/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0483/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

 

 

30. Prodej nemovitosti - pozemku 377/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0484/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

 

 

31. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0485/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

- 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… 
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se závazkem uzavřít věcné břemeno stezky a přípojek 

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… 

se závazkem uzavřít věcné břemeno stezky a přípojek 

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… 

se závazkem uzavřít věcné břemeno stezky a přípojek 

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

 

 

32. Prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0486/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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… K… 

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: A… 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  

 

 

33. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0487/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

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 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem mění  

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

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0488/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o směně nemovitostí: 
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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 

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 

 

 

35. Zastavovací studie Lokalita Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0489/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s návrhem zastavovací studie pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

zastavovací studii pro výstavbu RD v lokalitě Žižkova 

 

 

36. Projekt "Cesta kolem vody" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0490/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s podáním žádostí o dotaci "Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem" a  "Zpří-
stupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků Vrbno pod Pradědem"  v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd, INTERREG VA Česká republika - Polsko 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

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

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

 

 

37. Obnova Poštovské cesty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0491/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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s podáním žádosti o dotaci s názvem "Obnova Poštovské cesty" v rámci podprogramu MMR ČR "Podpora vládou 
doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů" 

 

 

38. Rozpočtové opatření č.3/2021 - zápis z finančního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0492/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z finančního výboru 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření 3/2021 

 

 

39. Aktualizace směrnice č.1/2019 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0493/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

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

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0494/ZM/15/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

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

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 21.09.2021 
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