
 

 

*MUVPX00AP4C6* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 676/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 19. jednání dne 14.09.2022 

čísl. usn. 597 - 620 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0597/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 19. zasedání zastupitelstva města 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0598/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0599/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0582/ZM/18/2022 - majetkoprávnímu odboru prověřit všechny možnosti a varianty při prodeji pozemků právnic-
kým osobám  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0600/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0601/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 

 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 1003 a 1004/1  v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0602/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

- 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 

- pozemku parc. č. 1004/1 o výměře 421 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4749/070 ve výši 613.000 Kč bez DPH 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 249/2 v k.ú. Železná pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0603/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 249/2 o výměře cca 194 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4751/072 ve výši 360 Kč/m2 

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 63/25 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0604/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 63/25 o výměře cca 40 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. 2022/4750/071 ve výši 200 Kč/m2 
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9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků parc. č. 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0605/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

- 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 

- 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 

 

 

10. Prodej nemovitosti - části pozemku 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0606/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: PM 

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

 

 

11. Prodej nemovitosti - pozemku 938/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0607/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se druhou žádostí o odkup pozemku parc. č. 938/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

 

 



strana 4 

 

 

12. Prodej nemovitostí - částí pozemků 1302/1 a 1308/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0608/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

- 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 

- 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: IM 

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

 

 

13. Prodej nemovitosti - části pozemku 367/20 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0609/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neuplatnit podmínku zřízení výhrady zpětné koupě 

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM PP a EP 

za cenu ve výši 711 Kč/m2 bez DPH 

 

 

14. Směna nemovitostí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0610/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

směnit: 

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 
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podstatné náležitosti:  

forma realizace: směnná smlouva 

1. směňující: Město Vrbno pod Pradědem 

2. směňující: SJM JŽ a MŽ 

ve veřejném zájmu za účelem stavby cyklostezky 

 

 

15. Strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem 2021 -2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0611/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s akčním plánem a zásobníkem projektů na období 2021 - 2022 

 

 

16. Strategie komunikace s veřejností ve městě Vrbno pod Pradědem pro období 2022 - 2027 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0612/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Strategii komunikace s veřejností ve městě Vrbno pod Pradědem pro období 2022 - 2027 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s akčním plánem pro období 6/2022 - 12/2023 

 

 

17. Přehled o podaných žádostech o dotaci za období 2018 - 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0613/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s přehledem o podaných žádostech o dotaci za období 2018 - 2022 

 

 

18. Pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0614/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem neschvalu je  

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Pořízení změny č. 1 Územního plánu Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0615/ZM/19/2022:  



strana 6 

 

 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

že změna změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

obsah změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem uvedeným v příloze tohoto usnesení 

 

 

20. Zápis z jednání finančního výboru č.14/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0616/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání finančního výboru č.14/2022 

 

 

21. Žádost o poskytnutí dotace - MSK Kotlíkové dotace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0617/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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

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

 

 

22. Financování projektů oprava MK Myslivecká a MK Poštovská úvěrem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0618/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření smlouvy o úvěru č. 0713307109/LCD, (Indikativní nabídka ze dne 17.8.2022) ve výši 15 000 000 Kč s Čes-
kou spořitelnou a.s. 

 

 

23. Rozpočtové opatření č.3/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0619/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.3/2022 

 

 

24. Informace k auditu efektivity - Domov pro seniory Vrbno p.o. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0620/ZM/19/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s povinnostmi vyplývajícími z auditu efektivity provedeném v Domově pro seniory Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 21.09.2022 
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