
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

18. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 3. 2017 
 

 
 
314/18/2017 
Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 30. 1. 2017 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva s vyřazením bodu č. 17 a přeřazením bodu 23 za bod 32 
 

 
 
315/18/2017 
Zpráva o činnosti rady města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 

 
 
316/18/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
  
301/16/2016-1 - odpovědět na dotazy občanů (p. M***) 
Zodp.: Rada města                                                                                                     splněno 
 

 
 
317/18/2017 
Úprava ceny vodného a stočného 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodlo 
o úpravě ceny vodného a stočného od 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018: 
 
vodné       19,41 Kč/m3 bez DPH 
stočné      25,65 Kč/m3 bez DPH 
 
celkem po úpravě vodné a stočné    45,06 Kč/m3 bez DPH 
                                                          51,80 Kč/m3 s DPH 
 
2. ukládá 
jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu vodného a stočného 
od 1. 4. 2017 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 21. 6. 2017 

 
 

 
318/18/2017 
Zápis z jednání majetkového výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 

 
 
319/18/2017 
Nevyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 667/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - části pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 667/1 o výměře cca 1700 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha 
 

 
 
320/18/2017 
Žádost o souhlas s převodem budoucích bytových jednotek 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním Žádosti o souhlas s převodem budoucích bytových jednotek Palackého 604 - 606 
adresovanou zástavnímu věřiteli (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha) dle přílohy 
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321/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 604 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozdělení bytového domu č.p. 604 na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem, který je 
součástí pozemku parc. č. 103/11 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle přiloženého prohlášení 
vlastníka na bytové jednotky 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl 
byt-604/1  393/7702 
byt-604/2  506/7702 
byt-604/3  519/7702 
byt-604/4  491/7702 
byt-604/5  392/7702 
byt-604/6  519/7702 
byt-604/7  520/7702 
byt-604/8  505/7702 
byt-604/9  3927702 
byt-604/10  519/7702 
byt-604/11  520/7702 
byt-604/12  505/7702 
byt-604/13  392/7702 
byt-604/14  518/7702 
byt-604/15  519/7702 
byt-604/16  492/7702 
 
vymezených v budově s č.p. 604, způsob využití: bytový dům, který je součástí pozemku 
parc. č. 103/11 o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. a obce Vrbno pod 
Pradědem 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 

 
 
322/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 605 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozdělení bytového domu č.p. 605 na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem, který je 
součástí pozemku parc. č. 103/9 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle přiloženého prohlášení 
vlastníka na bytové jednotky 
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2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl 
byt-605/1  406/7702 
byt-605/2  506/7702 
byt-605/3  507/7702 
byt-605/4  504/7702 
byt-605/5  392/7702 
byt-605/6  506/7702 
byt-605/7  520/7702 
byt-605/8  504/7702 
byt-605/9  392/7702 
byt-605/10  519/7702 
byt-605/11  520/7702 
byt-605/12  491/7702 
byt-605/13  392/7702 
byt-605/14  518/7702 
byt-605/15  520/7702 
byt-605/16  505/7702 
 
vymezených v budově s č.p. 605, způsob využití: bytový dům, který je součástí pozemku 
parc. č. 103/9 o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. a obce Vrbno pod 
Pradědem 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 

 
 
323/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek - Palackého 606 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozdělení bytového domu č.p. 606 na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem, který je 
součástí pozemku parc. č. 103/6 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle přiloženého prohlášení 
vlastníka na bytové jednotky 
 
2. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
Jednotka Spoluvlastnický podíl 
byt-606/1  393/7702 
byt-606/2  506/7702 
byt-606/3  507/7702 
byt-606/4  491/7702 
byt-606/5  392/7702 
byt-606/6  519/7702 
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byt-606/7  520/7702 
byt-606/8  505/7702 
byt-606/9  392/7702 
byt-606/10  519/7702 
byt-606/11  520/7702 
byt-606/12  505/7702 
byt-606/13  392/7702 
byt-606/14  518/7702 
byt-606/15  519/7702 
byt-606/16  504/7702 
 
vymezených v budově s č.p. 606, způsob využití: bytový dům, který je součástí pozemku 
parc. č. 103/6 o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. a obce Vrbno pod 
Pradědem 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k bytu 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 

 
 
324/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 32 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 32 o výměře cca 505 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 19/4871/2017 
ve výši 200 Kč/m2 

 
 

 
325/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemků 132 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 132 o výměře cca 1982 m2, zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
326/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - části pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 485/1 o výměře cca 250 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu 1 Kč/m2 ve veřejném zájmu 
 

 
 
327/18/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti (zřízení práva stavby) - části pozemku 1684/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na zřízení práva stavby u nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 1684/1 o výměře cca 100 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
výše stavebního platu:  bude stanovena znaleckým posudkem 
 

 
 
328/18/2017 
Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č.  166 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
části pozemku parc. č. 166, který je zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod Pradědem, druh 
pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, ze kterého se na 
základě geometrického plánu č. 350-8/2017 oddělí část označená jako pozemek parc. č. 
166/2 o výměře 289 m2 
za účelem: přístupu k nemovitosti  
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM M*** I***a M*** I*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 

 
 
329/18/2017 
Prodej nemovitosti - části pozemku 923 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
části pozemku parc. č. 923, který je zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, druh 
pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond, ze 
kterého se na základě geometrického plánu č. 871-166/2015 oddělí část "a" o výměře 199 
m2 
 
za účelem:   získání pozemku pod vodárenským zařízením ve veřejném 
zájmu 
stanovení způsobu prodeje:  kupní smlouva 
kupující:   Odetka, a.s. 
za cenu ve výši 1 Kč/m2 + 50% skutečně vynaložených ostatních nákladů spojených s 
prodejem 
 

 
 
330/18/2017 
Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1224/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. stahuje z programu 
rozhodnutí o prodeji nemovitosti: 
části pozemku parc. č. 1224/1, který je zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
331/18/2017 
Podání žádosti o odkup pozemku parc. č. 823 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o podání žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 823, o výměře 1435 m2, druh pozemku: 
ostatní plocha, v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem, který je zapsaný na LV 6000 - ve 
vlastnictví České republiky, a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přísluší s 
tímto majetkem hospodařit 
 

 
 
332/18/2017 
Žádost o zrušení poplatku - nákladů spojených s prodejem nemovitosti 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
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s žádostí o zrušení poplatku 
 
2. rozhodlo 
nevyhovět všem zájemcům o zrušení poplatku v období červen až září, kdy došlo ke změně 
Pravidel pro prodej nemovitého majetku 
 

 
 
333/18/2017 
Smlouva o členství ve Sdružení pohřebnictví 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o členství ve Sdružení pohřebnictví v ČR, mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a Sdružením pohřebnictví v ČR, z.s 
 

 
 
334/18/2017 
Zápisy finančního a kontrolního výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru 
 

 
 
335/18/2017 
Změna položek rozpočtové skladby 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se změnami v rozpočtové skladbě v souvislosti s vyhl. 463/2016 Sb. 
 

 
 
336/18/2017 
Rozpočtové opatření 2/2017 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 2/2017 s doplněním: 
 doplňuje se položka 4216 - příjmy o 1.821.220,80 Kč (přijetí dotace na varovný systém 

města) 
 položka 8115 je ve výši 6.578.779,20 Kč 
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ve výdajích se doplňuje: 
 snížení v §3613 o 400.000 Kč a navýšení výdajů v §3745 o 400.000 Kč (odvodnění pro 

Mnichovskou náves) 
 navýšení v §4349 o 500.000 Kč (na projekt sociálního začleňování) 
 navýšení výdajů v §3429 o 24.000 Kč (dotace pro Pěvecký sbor města Vrbna p. P.) 
 

 
 
337/18/2017 
Obecně závazná vyhláška o hazardních hrách 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, jíž se zakazuje na území města Vrbno pod Pradědem 
provozovat hazardní hry 
 

 
 
338/18/2017 
Směrnice Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem  
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
směrnici Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem 
 

 
 
339/18/2017 
Žádost o návratnou finanční výpomoc Spolku Přátelé Vrbenska 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci žadateli - Spolku Přátelé Vrbenska ve výši 200.000 
Kč na financování akce Lesní slavnost Lapků z Drakova 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
 

 
 
340/18/2017 
Žádost o přidělení dotace - Spolek Přátelé Vrbenska 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
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o poskytnutí dotace v celkové výši 140.000 Kč na spolufinancování následujících akcí: 
 Čarodějnický rej na Zámečku 
 Svatojánská noc 
 Dětský den 
 Lesní slavnost Lapků z Drakova 
 Přátelské setkání partnerů v Polsku 
 Kotlíkový fest 
 Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 
 
341/18/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na akci XXIII. Mezinárodní festival pěveckých sborů 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
 
342/18/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - HELP-IN 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 480.000 Kč žadateli - HELP-IN, o.p.s. - na spolufinancování 
sociálních služeb 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 
 
343/18/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Pěvecký sbor města Vrbna 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Pěveckému sboru města Vrbna ve výši 40.000 Kč 
 
2. rozhodlo 



 11 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 
 
344/18/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek PRADĚD  
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace z programu I. - podpora činnosti spolků ve výši 10.000 Kč žadateli - 
Mysliveckému spolku PRADĚD 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 
 
345/18/2017 
Žádost o individuální dotaci na opravu schodiště a podlahy věže kostela sv. 
Archanděla Michaela 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 170.000 Kč na opravu schodiště a podlahy věže 
kostela sv. Archanděla Michaela žadateli - Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s doplněním podmínek: Příjemce 
dotace zajistí, že věž kostela bude pro veřejnost přístupná minimálně po dobu pěti let a 
poskytovateli dotace bude po tuto dobu jednou ročně předkládat statistiku návštěvnosti. 
Vstupné bude dobrovolné a zůstane příjmem farnosti. 
 

 
 
346/18/2017 
Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu žadateli dle přílohy 
 

 
 
347/18/2017 
Návrh na udělení OCENĚNÍ MĚSTA - Čestné občanství města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. uděluje 
ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA paní Evě Vackové "in memoriam" 
 
 
 
348/18/2017 
Dopis obyvatele Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s dopisem paní Anny Markové ze dne 2. 3. 2017 
 
2. ukládá 
odpovědět písemně na dopis paní Anně Markové 
Zodp.: Rada města TK: 21. 6. 2017 

 
 

 
349/18/2017 
Změna jednatele společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se změnou jednatele ve společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. Jednatelem společnosti TEPLO 
VRBNO s.r.o. byl jmenován pan Ota Scholz s účinností od 1. 3. 2017 
 
 
 
350/18/2017 
Různé, diskuse 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit členům zastupitelstva plán oprav bytového fondu na rok 2017 a přehled, jak byl 
splněn plán oprav na rok 2016 a které akce byly přesunuty 
Zodp.: Rada města TK: 21. 6. 2017 

 
 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 
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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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