
 

 

*MUVPX00ADZUZ* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 5286/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 16. jednání dne 08.12.2021 

čísl. usn. 495 - 530 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0495/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 16. zasedání zastupitelstva města s doplněním o bod Rozpočet Sdružení obcí Bruntálsko na rok 2022 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0496/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0497/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

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

Zodp.: Rada města - splněno 

 

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

Zodp.: Rada města - NT: 30. 03. 2022 

 

 

4. Cena vodného a stočného pro rok 2022 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0498/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

cenu vodného a stočného od 1. 1. 2022 ve výši:  

 

Vodné                   27,86 Kč bez DPH                     30,65 Kč včetně 10% DPH 

Stočné                  36,17 Kč bez DPH                     39,79 Kč včetně 10% DPH 

 

 

5. Zápis Komise pro strategický rozvoj města Vrbna p. Pradědem a zápis Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0499/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem ze schůze Komise pro strategický rozvoj města Vrbna pod Pradědem 

se zápisem ze schůze Komise výstavby 

 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0500/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1141/1 o výměře 713 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4663/153 ve výši 47.000 Kč 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0501/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 154 o výměře cca 85 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 

 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4670/160 ve výši 190 Kč/m2 bez DPH 

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1178 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0502/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1178 o výměře cca 150 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4664/154 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0503/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s žádostí o odkup pozemku  parc. č. 1468/1 o výměře cca 30 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projektanta na dalším jed-
nání zastupitelstva 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0504/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s žádostí o odkup pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 103 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projektanta na dalším jed-
nání zastupitelstva 

 

 

11. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0505/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0468/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku parc. č. 1464/8 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

12. Prodej nemovitostí - pozemků 1322, 1330/1 a 1330/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0506/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 
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- 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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… K… a Ing. I… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4636/126 ve výši 242500 Kč bez DPH 

 

 

13. Žádost o dotaci "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0507/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci s názvem "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" v rámci výzvy Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury, Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro rok 2022 

 

 

14. Žádost o dotaci "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0508/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

podání žádosti o dotaci s názvem "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická " v rámci programu MMR ČR, 
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 Obyvateli, dotační titul DT 117d8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 

 

15. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0509/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 

 

 

16. Změna Zásad pro udělování ocenění města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0510/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s návrhem na změnu Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Podě-
kování rady města Vrbna pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  
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Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města 
Vrbna pod Pradědem schválené usnesením č. 77/5/2015 ze dne 21.6.2015 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města 
Vrbna pod Pradědem 

 

 

17. Výsledky hospodaření města 1-10/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0511/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s hospodařením města za období 1-10/2021 

 

 

18. Rozpočtové opatření č. 4/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0512/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.4/2021 

 

 

19. Zápis z jednání finančního výboru 12/2018-2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0513/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání finančního výboru č. 12 ze dne 25. 11. 2021 

 

 

20. Návrh OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0514/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

 

21. Rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0515/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 dle předloženého návrhu 

rozpočet sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 dle předloženého návrhu 

střednědobý výhled rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na roky 2023-2025 dle předloženého návrhu 
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů 

 

 

22. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0516/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2022 

 

 

23. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0517/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zmocňuje  

radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2021 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

 

 

24. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0518/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vyhlašu je  

dotační programy I. a II. na rok 2022 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společenských akcí 

 

 

25. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022 - Help In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0519/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022  - Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 
792 01,ve výši 550 000 Kč 

 

 

26. Spolufinancování kotlíkových dotací v programovém období 2021-2027 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0520/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o účasti na spolufinancování kotlíkových dotací v návaznosti na 4.výzvu kotlíkových dotací MŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostřední 2021-2027 ve výši 3 000 Kč na jeden realizovaný projekt 
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o účasti na spolufinancování kotlíkových dotací v návaznosti na 4.výzvu kotlíkových dotací MŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostřední 2021-2027 v celkové výši dotace  60 000 Kč ročně 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0521/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1 031 121 Kč 

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

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0522/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SK Vrbno pod Pradědem ve výši 389 503 Kč 

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

 

 

29. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0523/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 174 027 Kč 

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

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0524/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ŠSK ZŠ Vrbno pod Pradědem ve výši 123 883 Kč 

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

 

 

31. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 660, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0525/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace SDH Vrbno pod Pradědem ve výši 138 476 Kč 

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

 

 

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

USNESEN Í  ČÍSLO  0526/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Rybářskému svazu ve výši 72 343 Kč 

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

 

 

33. Žádost o podporu v projektu "Vím kam jít" - Středisko volného času Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0527/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o neposkytnutí daru Středisku volného času Bruntál na podporu projektu "Vím kam jít" ve výši 340.313 Kč  

 

 

34. Aktualizace směrnice č.1/2021 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0528/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

směrnici č.2/2021  - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předloženého 
návrhu. Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 1/2021 a nabývá účinnosti od 1.1.2022 

 

 

35. Rozpočet Sdružení obcí Bruntálsko na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0529/ZM/16/2021:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se schváleným rozpočtem DSO Bruntálsko na rok 2022 

 

 

36. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0530/ZM/16/2021:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 13.12.2021 
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