
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 
14. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 22. 6. 2016 
 
 
 
199/14/2016 
Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 9. 5. 2016 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s doplněním 
 
 
 
200/14/2016 
Zpráva o činnosti Rady města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti Rady města 
 
 
 
201/14/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
176/12/2016-2 - zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a jeho následného 
provozu 
Zodp.: Rada města        TK: 14. 12. 2016 
 
197/13/2016-5 - radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu 
(Penzion DOMA Mnichov) 
Zodp.: Rada města        TK: 14. 12. 2016 
 
198/13/2016-1 - rozeslat zastupitelům plán oprav místních komunikací na rok 2016 
Zodp.: Rada města        splněno 
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202/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 150 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 150 o výměře 68 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území 
 
 
 
203/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č.  220 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
části pozemku parc. č. 220 o výměře cca 1000 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany 
rozsáhlé chráněné území 
 
 
 
204/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 283 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 283 o výměře 955 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh 
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
 
 
 
205/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 361 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 361 o výměře 113 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany rozsáhlé chráněné 
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území 
 
206/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 427 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 427 o výměře 887 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území 
 
 
 
207/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 645/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 645/1 o výměře 2474 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh 
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
 
 
 
208/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 650/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
parc. č. 650/1 o výměře 1734 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh 
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
 
 
 
209/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 1012/1 a 1013 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
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1/1. 
pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 1928 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond 
1/2. 
pozemku parc. č. 1013 o výměře 490 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území 
 
 
 
210/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1137/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
části pozemku parc. č. 1137/1 o výměře cca 82 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku orná půda, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území 
 
 
 
211/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1465/15 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
parc. č. 1465/15 o výměře 744 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné 
území 
 
 
 
212/14/2016 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1816/3 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
pozemek parc. č. 1816/3 o výměře 8776 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond 
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213/14/2016 
Vyhlášení záměru na darování nemovitostí - části pozemků 252, 315 a 316 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o vyhlášení záměru na darování nemovitostí - pozemků: 
1/1. 
části pozemku parc. č. 252 o původní výměře 3226 m2 - druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Mnichov pod Pradědem, od kterého se podle 
návrhu geometrického plánu č. 675-83/2015 oddělí díl "b" o výměře 1 m2 
1/2. 
části pozemku parc. č. 315 o původní výměře 111 m2 - druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace v k.ú. Mnichov pod Pradědem, od kterého se podle návrhu 
geometrického plánu č. 675-83/2015 oddělí díl "c" o výměře 7 m2 
1/3. 
části pozemku parc. č. 316 o původní výměře 24 m2 - druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace v k.ú. Mnichov pod Pradědem, od kterého se podle návrhu 
geometrického plánu č. 675-83/2015 oddělí díl "a" o výměře 5 m2 

 
 
 
214/14/2016 
Podání žádosti o odkup pozemku parc. č. 774/2 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o podání žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 774/2, o výměře 152 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, využití pozemku dráha, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, který je ve vlastnictví České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových přísluší s tímto majetkem hospodařit. 
 
 
 
215/14/2016 
Prodej nemovitosti - pozemku parc. č.  117/4 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:  
pozemku parc. č. 117/4 o výměře 82 m2, zapsaný na LV179, v k.ú. Železná pod Pradědem, 
druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 
za účelem: narovnání uživatelských vztahů  
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stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
žadatel: J*** R*** a S*** R*** 
za cenu 150 Kč/m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí 
+ ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
 
 
216/14/2016 
Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 252 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
část pozemku parc. č. 252 o výměře cca 90 m2 (původní výměra 3226 m2), zapsaný na 
LV290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území 
za účelem: zabezpečení napojení na místní komunikaci 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
žadatel: S*** M*** a M*** M*** 
za cenu 30 Kč/m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + 
náklady na zpracování GP + ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
 
 
217/14/2016 
Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 342 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
pozemek parc. č. 342 o výměře 527 m2, zapsaný na LV290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
za účelem: funkčního celku s domem č.p. 288 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
žadatel: B*** K*** 
za cenu 200 Kč/m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí 
+ ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
 
 
218/14/2016 
Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 444 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
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o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
část pozemku parc. č. 444 o výměře cca 180 m2 (původní výměra 3226 m2), zapsaný na 
LV290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, druh pozemku orná půda, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond 
za účelem: rozšíření zahrady 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
žadatel: M*** P*** 
za cenu 150 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + náklady na 
zpracování GP + ostatní náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
 
 
219/14/2016 
Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1022/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
pozemku parc. č. 1022/1 o výměře 2386 m2, zapsaný na LV290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond s tím, že při prodeji bude předložena uzavřená smlouva o věcném 
břemeni 
za účelem: výstavby chaty – rekreačního domku 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
žadatel: L*** V*** 
za cenu 100 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem + DPH v zákonné sazbě 
 
 
 
220/14/2016 
Zápis z jednání majetkového výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 
 
 
221/14/2016 
Příspěvek k nájmu v revitalizovaných bytech  
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stahuje z programu 
návrh stanovení příspěvku k nájmu v revitalizovaných bytech 
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2. ukládá 
radě města navýšit plošně nájemné o 3 Kč/m2 s účinností od 1. 1. 2017 
Zodp.: Rada města TK: 14. 12. 2016 

 
 
 
 
 
222/14/2016 
Uzavření budoucí smlouvy darovací č. 207/2016-MP 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření budoucí darovací smlouvy č. BR/2/i/2016/HH (evidenční číslo města 207/2016-
MP) mezi Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
(budoucí obdarovaný) a Moravskoslezským krajem zastoupeným z pověření hejtmana 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, středisko Bruntál, 
Zahradní II/19, 792 01 (budoucí dárce) která se týká darování částí pozemků parc. č. 1374 
(ostatní plocha/silnice) a parc. č. 1375 (ostatní plocha/silnice) zapsaných na LV 174, v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
 
 
223/14/2016 
Dostavba smuteční síně 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
radě města zpracovat přehled nákladů potřebných k úplnému dokončení stavby s termínem 
předložení na dalším jednání ZM 
Zodp.: Rada města TK: 21. 09. 2016 

 
 
 
224/14/2016 
Schválení účetní závěrky Města Vrbna pod Pradědem k 31. 12. 2015 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
 
 
 
225/14/2016 
Závěrečný účet Města Vrbna pod Pradědem za rok 2015 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. schvaluje 
závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2015, jehož součástí je zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 
 
2. vyslovuje 
souhlas s hospodařením za rok 2015 bez výhrad 
 
 
 
226/14/2016 
Rozpočtové opatření 4/2016 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 4/2016 s touto úpravou: v kapitole 3612 změnu výdajů z 505 000 Kč na 
705 000 Kč a doplnění nové výdajové kapitoly 2310 s výdaji 200 tisíc Kč 
 
 
 
227/14/2016 
Zápisy z jednání finančního výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z 10., 11., 12. a 13. jednání finančního výboru 
 
 
 
228/14/2016 
Zpráva revizní komise DSO Vrbensko 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
zprávu revizní komise DSO Vrbensko ze dne 4. 2. 2016 
 
 
 
229/14/2016 
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. bere na vědomí 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2015, jehož 
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
 
230/14/2016 
Smlouva o poskytnutí úvěru na zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala  509-515 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření úvěrové smlouvy o přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 13.000.000,- 
Kč k financování projektu "Zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515 ve Vrbně 
pod Pradědem" s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/623, Praha 4 
 
 
 
231/14/2016 
Regio - uzavření smlouvy - strategický plán 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření smlouvy s firmou REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum z. ú. na zpracování 
strategického plánu rozvoje města Vrbno pod Pradědem 
 
 
 
232/14/2016 
Komunitní plánování sociálních služeb - návrh časového harmonogramu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s návrhem časového harmonogramu prací v procesu komunitního plánování sociálních 
služeb 
 
 
 
233/14/2016 
Plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska 2015-2018 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s informací o plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska na rok 2015-2018 
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234/14/2016 
Zpráva o činnosti výborů 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
výborům předložit zprávu o činnosti výborů od doby zřízení do 30. 6. 2016 (včetně účasti 
jednotlivých členů) 
Zodp.: Rada města TK: 21. 09. 2016 

 
 
 
235/14/2016 
Různé, diskuse - příspěvek na vybudování studní v k.ú. Mnichov 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zrušení usnesení ZM č. 285/17/2013 ze dne 26. 9. 2013 
 
2. rozhodlo 
o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na vybudování vlastní studny, rekonstrukci nebo 
náhradu stávající studny pro majitele nemovitostí v k.ú. Mnichov p. P za splnění 
následujících podmínek: 
2/1.  nejedná se o novostavbu nemovitosti 
2/2.  prokázání odebírání vody z provizorního vodovodu napojeného na povrchové vody 
2/3.  předložení vodoprávního povolení 
2/4. předložení posudku hydrogeologa, kterým bude potvrzena smysluplnost opatření - 
vybudování studny 
 
 
 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

                                  v.r.                                                                       v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová 
Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek 
Rozdělovník : 16x Změ, 5x Rmě, 1x sekretariát, 1x tajemník, 1x MěK, 1x DD, 1x Teplo, 1x TS, 1x MŠ Jesenická, 
1x MŠ Ve Svahu, 1x ZŠ 
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