
 

 

*MUVPX00AP49L* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 674/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 18. jednání dne 22.06.2022 

čísl. usn. 562 - 596 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0562/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 18. zasedání zastupitelstva města s doplněním bodu 34. o závěrečný účet DSO Bruntálsko 

 

 

3. Zpráva o činnosti rady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0563/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0564/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

ke dni 22. 06. 2022  nebyl zastupitelstvem uložen žádný úkol 

 

 

5. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0565/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 
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6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1468/1  v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0566/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 40 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 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1003  v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0567/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1003 o výměře 1267 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. 2022/4733/054 ve výši 460.000 Kč bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 146  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0568/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 146 o výměře 183 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4735/056 ve výši 70.000 Kč 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 938/2  v k.ú. Mnichov pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0569/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 938/2 o výměře 1433 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4737/058 ve výši 287.000 Kč bez DPH 
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11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 367/20  v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0570/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 367/20 o výměře cca 61 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4732/053 ve výši 550 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku parc. č. 1129/1 a pozemku parc. č. 
1130  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0571/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1129/1 o výměře cca 400 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

pozemku parc. č. 1130 o výměře 326 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4734/055 

- pozemek parc. č. 1130  ve výši 135.000 Kč bez DPH 

- část pozemku parc. č. 1129/1 ve výši 410 Kč/m2 bez DPH 

 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1302/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0572/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

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 

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1171/5 jehož součástí je stavba 
č.p. 187  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0573/ZM/18/2022:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1171/5 o výměře 136 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 187, jiná stavba 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4731/052 ve výši 453.000 Kč bez DPH 

 

 

15. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0574/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… Š… 

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

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0575/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

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 

 

 

17. Prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0576/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 
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podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… G… 

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

 

 

18. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 487 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0577/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

3. 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… N… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

4. 
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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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… M… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… J… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… P… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

podstatné náležitosti: 
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forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B… S… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

 

 

19. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0578/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

k jednotce náleží střešní box č. 1 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… S… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 2 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: F… P… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

3. 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 3 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… Š… 
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kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 4 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… M… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 9 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… H… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 10 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 11 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: S… G… 
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kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

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 

k jednotce náleží střešní box č. 12 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H… S… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

 

 

20. Nabídka k odkupu podílů na pozemcích 1181/2, 1186/5, 11867, 1192/2 a 1193/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0579/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s nabídkou společnosti VIAGEM a.s. 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neodkoupit: 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1181/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1186/5 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1186/7 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1192/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1193/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

21. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0580/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

pozemek parc. č. 777/2 o výměře 234 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

pozemek parc. č. 315 o výměře 104, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za 

část pozemku parc. č. 793/1 o výměře cca 334 m2, který je zapsán na LV 26 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý porost 

ve veřejném zájmu za účelem stavby cyklostezky 
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22. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0581/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1220/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1220/1 o jeden rok 

 

 

23. Kupní smlouvy se společností KARETA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0582/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s obsahem kupních smluv č. 197/2009-MP, 4/2015/MP a 125/2021-MP 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

MPO prověřit všechny možnosti a varianty při prodeji pozemků právnickým osobám 

 

 

24. Souhlas se zřízením zástavního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0583/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

25. Komunitní plán sociálních služeb 2022-2025 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0584/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Komunintí plán rozvoje sociálních služeb 2022-2025 

 

 

26. Plán prevence kriminality 2022-2026 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0585/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Plán prevence kriminality 2022-2026 
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27. Zřízení lokálního partnerství Vrbenska a schválení Memoranda o spolupráci s odborem pro 
sociální začleňování 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0586/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Memorandum o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, které je přílohou 
tohoto usnesení 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem pověřuje  

starostu města k podpisu přiloženého Memoranda o spolupráci 

Radu města k jednání o revizích Popisu spolupráce, který je součástí přiloženého Memoranda o spolupráci 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s informací o zřízení lokálního partnerství v rámci Sdružení obcí Vrbenska 

 

 

28. Zápis z jednání finančního výboru č.13/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0587/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z finančního výboru 13/2018-2022 

 

 

29. Smlouva o poskytnutí dotace  s MSK - Dofinancování akceschopnosti jednotky SDH 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0588/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

uzavřít smlouvu o dotaci s MSK 

 

 

30. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0589/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno pod Pradědem ve výši 320 000 Kč na předfinancování projektu 
"Česko - polské filmové dny" 

 

 

31. Rozpočtové opatření 2/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0590/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.2/2022 
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32. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0591/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 

 

 

33. Schválení Závěrečného účtu města Vrbna pod Pradědem za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0592/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Závěrečný účet města Vrbna pod Pradědem za rok 2021, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města za rok 2021 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vys lovu je  

souhlas s hospodařením města Vrbna pod Pradědem bez výhrad 

 

 

34. Závěrečný účet DSO Vrbensko, DSO Bruntálsko za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0593/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se závěrečným účtem DSO Vrbensko za rok 2021 

se závěrečným účtem DSO Bruntálsko za rok 2021 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0594/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p.N… Ch… ve výši 30 000 Kč na vybavení domácnosti rodinného domu 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0595/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p.T… V…. ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu 
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37. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0596/ZM/18/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu p.L… O… ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav nemovitosti 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 29.06.2022 
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