
 

 

*MUVPX00AP3OP* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 664/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 58. jednání dne 16.03.2022 

čísl. usn. 1995 - 2053 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1995/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1996/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1924/RM/53/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat žádost (ve věci prodeje pozemků 1468/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem) s projektantem a předložit stanovisko projektanta na dalším jednání zastupitelstva 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 splněno 

 

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                 splněno 

 

 

3. Informace o projednávání stížností a peticí za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1997/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o počtu a projednání stížností a petic za rok 2021 
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4. Souhlas zřizovatele se zajištěním stravovacích služeb v Domově pro seniory pro uprchlíky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1998/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

za zřizovatele organizace Domov pro seniory Vrbno, p.o., se zajištěním stravovacích služeb pro uprchlíky na dobu 
nezbytně nutnou 

 

 

5. Smlouva o potravinové pomoci s Potravinovou bankou v Ostravě, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1999/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy na bezplatnou dodávku potravin mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Potravinovou bankou v 
Ostravě, z.s. 

 

 

6. Hospodaření města za období 1-2/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2000/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hospodařením Města Vrbna pod Pradědem za období 1,2/2022 

 

 

7. Žádost o poskytnutí dotace - Armáda spásy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2001/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Armádě spásy ve výši 5 000 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Armádou spásy 

 

 

8. Žádost o souhlas zřizovatele s použitím prostředků z investičního fondu - MŠ Jesenická 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2002/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s použitím prostředků z investičního fondu ve výši 110 000 Kč na pořízení elektrického sporáku 

 

 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
23/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2003/RM/58/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 23/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ:24729035) 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět budoucího zatížení: část pozemku parc. č. 550 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 2000 Kč 

doba trvání: neurčitá 

břemeno bude zřízeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
39/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2004/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 39/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ:24729035) 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět budoucího zatížení: části pozemků parc. č. 1121/1, 1121/4 a 1465/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 2000 Kč 

doba trvání: neurčitá 

břemeno bude zřízeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
40/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2005/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 40/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ:24729035) 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět budoucího zatížení: části pozemků parc. č. 837 a 836/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 3500 Kč 

doba trvání: neurčitá 

břemeno bude zřízeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
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12. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího č. p. 487, b. č. 201 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2006/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 201 na ulici Krejčího č. p. 487 dle pořadníku panu J… S… 

 

 

13. Ukončení nájemních smluv s Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., byty v domě Krejčího 487 a 
488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2007/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s ukončením nájemních vztahů k bytům č. 303 a č. 308 v domě Krejčího 487 a bytu č. 306 v domě Krejčího 488  mezi 
Městem Vrbno p.P. a firmou Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 303 v domě Krejčího 487 současnému uživateli bytu, paní V… L… 

přidělení bytu č. 306 v domě Krejčího 488 současnému uživateli bytu, paní S… S… 

 

 

14. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na nám. Sv. Michala č. p. 515 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2008/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na nám. Sv. Michala č. p. 515, mezi M… T… (nájemník) a N… P… (pod-
nájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 

 

 

15. Nájemní smlouva č. 363/2022/102 - na pozemek 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2009/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemku p.č. 869/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 3027 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
uložiště vytříděného stavebního materiálu k dalšímu použití 

o uzavření smlouvy ,, NÁJEMNÍ SMLOUVA - POZEMEK č. 363/2022/102, pronajímatel Lesy České republiky, s.p. se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451, zastoupený Ing. Filipem 
Benešem, lesním správcem Lesní správy Jeseník, nájemce  Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, zastoupeno 
starostou města Petrem Kopíncem 

 

 

16. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2010/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku mezi městem a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 
Praha 4, IČ 26721511 

 

 

17. Hodnocení nabídek na pronájem nebytového prostoru (garáže) na adrese nám. Sv. Michala 
508, formou obálkové metody 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2011/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem nebytového prostoru (garáže) na adrese nám. Sv. Michala 508 formou 
obálkové metody 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (garáže) na adrese nám. Sv. Michala 508 s panem R… H… 

 

 

18. Souhlas se stavbou na pozemku p.č. 341/3 v k.ú. Mnichov pod Pradědem a s napojením na 
pozemek p.č. 341/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2012/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou RD na pozemku 341/3 a s napojením na pozemek p.č. 341/1 oba v k.ú. Mnichov pod Pradědem, investor 
stavby JUDr. L… R… Ph.D a JUDr. L… P…,  Vašátkova 1011/16 Černý Most, 198 00 Praha 9 

 

 

19. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Nové doby č. p. 417 mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2013/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Nové doby č. p. 417 mimo schválený pořadník for-
mou obálkové metody 

 

 

20. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Husova č. p. 493 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2014/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Husova č. p. 493 mimo schválený pořadník formou 
obálkové metody 

 

 

21. VZMR "Vybudování zázemí pro cyklisty ve Vrbně pod Pradědem - Mnichov" 
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USNESENÍ  ČÍSLO  2015/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování zázemí pro cyklisty ve Vrbně pod Pradědem – 
Mnichov“ 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu o dílo mezi městem a Davidem Valachem se sídlem Mnichov 268, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 
87582406 

 

 

22. Žádost o vyjádření ke stavbě "Vrbno pod Pradědem, parc. č. 1120, smyčka NN 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2016/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření ke stavbě "Vrbno pod Pradědem, parc. č. 1120, smyčka NN" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavby "Vrbno pod Pradědem, parc. č. 1120, smyčka NN" za podmínek uvedených v důvodové zprávě  

 

 

23. Smlouva na realizaci služeb čištění místních komunikací 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2017/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy na realizaci služeb čištění místních komunikací se společností TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o.  

 

 

24. Smlouva na realizaci služeb veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2018/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření ,, Smlouvy na realizaci služeb veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba dřevin" se společností 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. 

 

 

25. Zápis z jednání Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2019/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání Komise výstavby ze 7.3.2022 

 

 

26. Zrušení usnesení č. 1596/RM/45/2021 
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USNESENÍ  ČÍSLO  2020/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 1596/RM/45/2021 ze dne 9.6.2021 v rámci VZMR "Autobusové zastávky ve Vrbně pod Pradědem" 

 

 

27. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2021/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0503/ZM/16/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projek-
tanta na dalším jednání zastupitelstva  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0504/ZM/16/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projek-
tanta na dalším jednání zastupitelstva  

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 - splněno 

 

 

28. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2022/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

29. Zrušení usnesení o vyhlášení záměru a prodeji 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2023/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit usnesení č. 0433/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021, kterým byl vyhlášen záměr na prodej nemovitostí - jednotek 
na ulici Krejčího 

zrušit usnesení č. 0486/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitostí - jednotek na 
ulici Krejčího 

 

 

30. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 



strana 8 

 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  2024/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 475/4 o výměře cca 28 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4706/027 ve výši 40000 Kč bez DPH 

 

 

31. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2025/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1008/2 o výměře cca 227 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4704/025 ve výši 74000 Kč 

 

 

32. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1308/1 a 1302/1 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2026/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1308/1 o výměře cca 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

- části pozemku parc. č. 1302/1 o výměře cca 70 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/024 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

 

 

33. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. Mni-
chov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2027/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 63/2 o výměře cca 229 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

- části pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 33 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

 -části pozemku parc. č. 62 o výměře cca 55 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: lesní pozemek 
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- části pozemku parc. č. 58/5 o výměře cca 32 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/026 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  2028/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s vyjádřením projektanta 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 100 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4666/156 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  2029/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s vyjádřením projektanta 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

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

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4667/157 ve výši 470 Kč/m2 bez DPH 

 

 

36. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 487 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2030/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

Jednotky č. 487/25 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4740/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4740/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

2. 

Jednotky č. 487/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4720/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4720/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

3. 
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Jednotky č. 487/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2100/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2100/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

4. 

Jednotky č. 487/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2200/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2200/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

5. 

Jednotky č. 487/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2170/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2170/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

6. 

Jednotky č. 487/30 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2120/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a na společných čás-
tech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Kata-
strálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

7. 

Jednotky č. 487/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4630/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4630/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

8. 

Jednotka č. 487/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4700/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4700/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem  v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

Pod podmínkou přeložení uzavřené budoucí kupní smlouvy. 

 

 

37. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2031/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

Jednotky č. 488/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7460/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7460/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

2. 

Jednotky č. 488/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7540/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o  velikosti 
7540/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

3. 
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Jednotky č. 488/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3080/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3080/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

4. 

Jednotky č. 488/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3090/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3090/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

5. 

Jednotky č. 488/30 –  byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2890/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2890/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

6. 

Jednotka č. 488/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2910/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2910/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

7. 

Jednotky č. 488/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7120/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7120/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

8. 

Jednotky č. 488/33 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7230/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7230/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

Pod podmínkou předložení budoucí kupní smlouvy. 

 

 

38. Prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2032/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

pozemek 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… M… a V… M… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4663/153 ve výši 47.000 Kč 
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39. Prodej nemovitosti - části pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2033/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

část pozemku parc. č. 154 o výměře 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM K… H… a P… H… 

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

 

 

40. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2034/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

část pozemku parc. č. 457/1 o výměře 960 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… D… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 

 

 

41. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2035/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

část pozemku parc. č. 457/1 o výměře 960 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: R… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 

s podmínkou uzavření smlouvy na zřízení služebnosti pro vedení svodu 
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42. Koupě nemovitosti - části pozemku 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 2036/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

koupit: 

část pozemku parc. č. 148/1, která je v návrhu geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 148/3 o výmě-
ře 35 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

prodávající: Pradědský lesní závod, a.s. IČ: 02598183 

kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 2021/4665/155 ve výši 200 Kč/m2 

 

 

43. Vzdání se předkupního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2037/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s nabídkou uplatnění předkupního práva 

vzdát se předkupního práva k zařízení bobové dráhy, které bylo sjednáno Smlouvou o zřízení služebnosti č. 
120/2016-MP 

 

 

44. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2038/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé Z… P…, nám. Sv. Michala 514, ve výši 80.158 Kč + 6.590 Kč 
soudní poplatky 

 

 

45. Darovací smlouva  - Středisko volného času p.o., Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2039/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout finanční dar Středisku volného času Bruntál p.o. ve výši 316 960 Kč 

uzavřít darovací smlouvu se Střediskem volného času Bruntál p.o. 
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46. Žádost o poskytnutí dotace - Charita sv. Martina 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2040/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci Charitě Svatého Martina ve výši 70 000 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o dotaci s Charitou Svatého Martina 

 

 

47. Žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz RTG 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2041/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

neposkytnout dotaci MUDr. Procházkovi na provoz RTG ordinace ve Vrbně pod Pradědem 

 

 

48. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2042/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci MSK v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 9 000 Kč 

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

 

 

49. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2043/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci MSK v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 3 000 Kč 

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

 

 

50. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Automotoklub Vrbno v AČR 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2044/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci AMK Vrbno ve výši 100 000 Kč z programu II. 

souhlasit s podpisem smlouvy o dotaci s Automotoklubem Vrbno 

 

 

51. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 
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USNESENÍ  ČÍSLO  2045/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci ve výši 90 000 Kč z programu II. 

souhlasit s podpisem smlouvy o dotaci se Spolkem Přátelé Vrbenska 

 

 

52. Žádost o navýšení provozního příspěvku na rok 2022 - Domov pro seniory Vrbno p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2046/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

navýšit provozní příspěvek ve výši 850 000 Kč na rok 2022 pro Domov pro seniory Vrbno 

 

 

53. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2047/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout návratnou finanční výpomoc KIV Vrbno ve výši 280 000 Kč 

souhlasit s podpisem smlouvy o návratné finanční výpomoci s KIV Vrbno 

 

 

54. Návrh na převod nedokončeného majetku do nákladů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2048/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit s postupným převodem nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů v následujících letech v závis-
losti na hospodaření města Vrbna pod Pradědem 

 

 

55. Rozpočtové opatření č.1/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2049/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č.1/2022 

 

 

56. Stanovení počtu členů zastupitelstva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2050/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

stanovit na volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 17 
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57. Program jednání Zastupitelstva města dne 30. 03. 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2051/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 30. 03. 2022 

 

 

58. Souhlas s přijetím daru - Domov pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2052/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím finančního daru pro Domov pro seniory Vrbno, p.o. od Církve adventistů sedmého dne se sídlem Praha 2 
na provoz stravování pro uprchlíky z Ukrajiny 

 

 

59. Souhlas s přijetím daru - Město Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2053/RM/58/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím finančního daru od nadace "Člověk v tísni" ve výši 200 000 Kč na financování pomoci uprchlíkům z Ukraji-
ny 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy s nadací Člověk v tísni 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím finančního daru společnosti Shoptet a.s. ve výši 100 000 Kč na financování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy se společností Shoptet a.s. 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Bc. Nikola Chalupová 
Datum vyhotovení výpisu: 21.03.2022 
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