
MEsTo vRBNo PoD PRADĚDEM

USNEsENÍ

3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem' konaného dne 24. 3.2011
v 16 hodin v sále Stňediska chvtrvch aktivit

37 t3t2011
Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
kontrolu plnění usnesení:

32011912010 - nechat zpracovat znalecky posudek na pozemky p.č. 612, |8, 16, 1312,49,
4714 v k.ri. Mnichov p. P. ke stanovení vychozí ceny pozemku do &ažby a materiál pŤedloŽit
na dalším jednání ZM
Zoďp.., Rmě splněno

141212010 - 1 - pŤipravit změnu Jednacího Ťádu qiborri Zastupitelstva města Vrbna pod
Pradědem
Zodp.z Rada města sphěno

I4l2l201a - 2 - podílet se na pŤípravě jednacího Ťádu majetkového vyboru
Zodp.: pĚedsedkyně majetkového vyboru splněno

181212010 - doplnit do smlouvy bezup|atn;f pŤevod zpětv pŤípadě, že se akce nebude
rea|ízovat
Zodp.z Rada města TK: 22.9.2011

191212010 - 1 . Radě města Íozpracovatrczpočtovou změnu č. 4 do podrobného č1enění a
pŤedložitrozpracovanou rozpočtovou změnu č. 4 zastupitel m k informaci
Zodp,z Rada města sphěno

1912120|0 -2 - Radě města provést vyhodnocení plateb od Eko.komu
Zodp.: Rada města sn|r -

' .plněno

23/2l20t0 - 1 - Radě města rozptacovat rozpočet na rok 2011do podrobného členění
Zodp.: Rada města splněno

2312120|0 - 2 - finančnímu vyboru navrhnout alternativy zpracováni rozpočtu a zabyvat se
hledáním rispor
Zodp.z Finanční vybor TK: 23. 6.2011

351212010 . Radě města zodpově dět dotazy a pŤipomínky zastupitelri a občanťr města
Zodp.z Rada města splněno



3813t2011
Zastupitelstvo města

ro zhod lo
o doplnění programu 3. jednání Zastupitelstva města o tyto body:

. vyhláš ení zťtměru na pronájem pozemku p.č. |46517 v k.ri. Vrbno pod Pradědem
- žádost Spolku PŤátelé Vrbenska o poskytnutí návratné finanční vypomoci na

pÍedfinancování proj ektu
. informace o návrhu OSBD Krnov na jmenování p. Eduarda PeŤicha do dozorčí rady

společnosti TEPLO VRBNo s.r.o.
- zÍizení osadního vyboru Mnichova pod Pradědem a volba jeho pŤedsedy a členti

39t3t2011

40t3t20tt

Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
žádost p. P. K., bytem Mnichov 397, Vrbno pod Pradědem o provedení změny kupujícího,
nabyvatele na svou švagrovou, P.Z.N= bytem Husova 4g2,Vrbno pod Pradědernu části
pozemku p.č. |37 o qiměŤe cca229 ^, , d sledku vypoŤádání vlasinick;fch vztahiv rodině
(dtim č.p. 2l3 a pozemek p.č. 1 40 v k.rí. Vrbno pod Pradědem)

ruší  usnesení
Zastupitelstva města č. 301212010, bod č. 2b) ze dne 1 3. |2.20t0 o prodeji nemovitosti -
pozemku:
- pozemek p.č. 13? _ druh pozemku trvaly travní porost vk.ri. Vrbno pod Pradědem' část o
qiměŤe cca229 m"

rozhod lo  o  p rode j i
nemovitosti - pozemku:
. pozemek p.č. l37 _ druh ttva|y travní porost v k.ri. Vrbno pod Pradědem (privodní velikost
pozemku je 745 ̂ ,),ěást o vyměŤe cca229 m2
zauče|em: vytvoŤení funkčního celku S pozemkem p.č. 14 |, zahtada k rodinnému domu ul.
Palackého ě.p.213
žaďateI: p. Z. N., Husova 492,793 26 Vrbno pod Pradědem
za cenu2},-Kělm2 * ostatní náklady spojené s prodejem

Zastupitelstvo města 
l

r a zhod to
o vyhláš ení záméru na prodej nemovitostí - pozemk :

1. pozemek p.č. 1 189 - druh pozemku ostatní plochďostatní komunikace v k.ri. Mnichov
pod Pradědem o v;iměŤ e 435 mz

2. a) pozemek p.č. 146515 _ d^ruh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyměÍe 954 m'. Podmínka zŤízenívěcného bŤemene Ve prospěch vlástníka
vodovodu.



b) pozemek p.č. |46418 - druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem, část o qiměŤe cca 165 m2 (p vodní velikostpozemku je g37 rď)

3. pozemek p.č. 146516 - druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyměŤ e 82I m2. Podmínk a zŤízenívěcného bŤemene Ve prospěch vlastníka
vodovodu.

4. pozemek p.č. 367116 - dru! pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyměŤ e 472 m2

5. pozemek p.č. 1 46517 - druhpozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vÝměŤe 102l m,

41t3t2011
Zastupitelstvo města

ro zhod lo
nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemkri:

1. pozemek p.č,. 96711 - druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k. . Vrbno p. P.' část
o vyměŤe cca 5000 m' 1p.i,,odní velikost požemku 

-147iI 
m2)

2. a) pozemek p.č. |376 _ druh ostatní p|ochďzeleř v k.ri. Vrbno p. P., část o l"yměŤe dle
Žádosti pro vystavbu garé e (pťrvodní velikost pozemku je | 401 ..'')
b) pozemek p.č. 1366ll - druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno p. P., část
o vyměŤe dle žádosti pro vystavbu,garáže (privodní velikost pozemku je 6 776 m2)
c) pozemek p.č. 1362 - druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno p. P., část o
qiměŤe d|e žádosti pro vystavbu garé e (privodní velikost pozemku je 4 077 m2)

42t3t2011
Zastupitelstvo města

ro zhod lo
o prodeji nemovitostí _ pozemkťr s podmínkou uzavŤení kupní smlouvy do 1 roku od
rozhodnutí zastupitelstva:

1. pozenÍek p.č. 1200lI _ druh pozemku trvaly travní porost v k.ri Mnichov pod Pradědem,
část o vyměŤe cca 1100 m2 (privodní yelikost pozemku je 1481 m2)
zauče|em: získáni uceleného pozemku k rekreační chalupě č.p.26I,
žadate|: K. G., Dolní nám. 25,746 01 opava
Za cenu 50,-Kč,lm2 + ostatní náklady spojené s prodejem

2. pozem"ek p.č. 308/3 - druh pozemku lesní pozemek v k.ri. Karlovice Ve Slezsku o vyměŤe
549 mz (pérvodní velikost pozemku je 549 m2)
zauč,e|em: stavba vodního díla,,opaya_ Karlovice v km 106'330 - 106'650 č. stavby
568 1"
žadate|: Povodí odry' s.p., Varenská 49,70l 26 ostrava
Zacenv zjištěnou podle Zna|eckého posudku č. 201|l0O7 + ostatní náklady spojené
s prodejem



3. pozemek p. č. 283 - druh pozemku zastavéná plocha a nádvoŤí v k. u. Že\ezná pod
Pradědem, o vyměŤ e 12 m2
zaučelem: narovnáníužívacích vztahi, na uvedeném pozemku Se nacbází stavba bez č.p.,
č.e., kterou zájemce uživá a pozemky u okolí stavby vlastní.
žadatel: J. H. a D. H., Krejčího 487 ,793 26 Vrbno pod Pradědem
zacenu l00,.Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem

4. a) pozemek p.č. 589134 - druh pozemku vodní plocha v k.ir. Že\eznápod Pradědem, o
vyměŤe 6955 m.
b) pozemek p.č. 589145 - druh pozemku vodní plocha v k.ri. Že|eznápod Pradědem, o
vyměŤe 5 m.
c) pozemek p.9. 187614 * druh pozemku vodní plocha v k.ri. Vrbno pod Pradědem, o
vyměŤe 300 m.
zauěelem: zjednodušení správy vodního toku StŤední opava
žadatel: Lesy České Republiky, S.p. se sídlem PŤemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ 42|96451, DIČ: 42|96451, Správa tokri - oblast povodí odry, Fr;fdek.Místek'
Nádražní2811, 738 01 Frydek.Místek
Za cenu zjištěnou podle znaleckého posudku + ostatní náklady spojené s prodejem

5. část pozemku p.č. 9511_ dru\oozemku trva|y travní porost v k.ri. Mnichov pod Pradědem
o celkové v;iměŤe cca 2284m" označené dle GP č. 587-81201 1jako p.č.95115 o vyměŤe
1845 m2 ;

zaičelem: vystavby rodinného domu
Za cenu: prodej formou dtažby, cena nejniŽšího podání je 100 Kč/m2 + ostatní náklady
spojené s prodejem

43t3t2011
Zastupitelstvo města

ro zhod lo
neprodat nemovitosti - pozemky:
a) pozemgk p. č.612. druh pozemku trvaly travní porost v k. ri. Mnichov p. P., o vyměŤe
36 690 m'

b) pozemek p. č. 18 - druh pozemku lesní pozemek v k. ri. Mnichov p. P., o vyměŤe ! 534 m2

c) pozemek p. č. 16 _ druh pozemku lesní pozemek v k. ri. Mnichov p. P., o l".iměŤe 1 058 m2

d) pozemgk p. č. 1312_ druh pozemku tr],,aly travní porost v k. ri. Mnichov p. P., o qiměŤe
I0 465 m"

e) pozemek p.č. 49 _ druh pozemku lesní pozemek v k. ri. Mnichov p. P., o vyměŤe 11 648 m2

f) pozemek p;, č.4714 - druh pozemku trvaly travní porost v k. ri. Mnichov p. P., o vyměŤe
I220 m'

dopo ruču je
vyhlášení záměru na pronájem těchto pozemki za ričelem: zemědělského hospodaŤení (sečení
a sklizeř ttávy)



44t3t20tt
Zastupitelsfuo města

p ro j edna l o
žádost Sportovního gymnělzia Vrbno pod Pradědem o poskynutí návratné finanční vypomoci
ve vyši 200.000 Kč

rozhod lo
o poskytnutí návratné finanční vypomoci ve v ši 200.000 Kč Sportovnímu gymnáziu Vrbno
pod Pradědem napoÍizení vybavení prostor pro ubytované studenty po doplnění ričelu prijčky
do smlouvy

uk l á LdáL
doplnit do smlouvy ričel prijčky
Zodp.z Rada města TK: 23. 6.20|1

poYěŤu je
starostku města podpisem smlouvy

45t3t2011
Zastupitelstvo města 

l

p ro j edna l o
žádostobčanského sdruženíPRADĚD, smíšená organizace Vrbno pod Pradědem o
poskytnutí návratné finanční v;ipomoci ve vyši 73.000,. Kč na pŤedfinancování projektu
,,PŤátelství pŤes hranice..

r o zhod lo
o poskytnutináwatné finanční qipomoci ve v ši 73.000,. Kč sdružení PRADĚD' Vrbno pod
Pradědem

pověňu je
starostku města podpisem smlouvy

46t3t2011
Zastupitelstvo města

p ro i edna l o  r
žádost Euroregionu Praděd o poskynutí návrutné finanční vypomoci ve vyši |26.000,. Kč na
pŤedfinancování projektu ,,Destinační management turistické oblasti Jeseníky..

r o zhod lo
o poskytnutínéNratné finanční vypomoci ve vyši t26.000,. Kč

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy



4713t2011
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o
žádost Spolku PÍáteIé Vrbenska o poskytnutí návratné finanční vypomoci ve rryši 272.000 Kč,
na pŤedfinancování projektu na uspoÍáďá akce ,,Dlouhá noc.. a ,.Mikulášská nadílka a
čertovské rojení..

r o zhod lo
o poskynutí návratné finanční qipomoci ve qiši 272.000,- Kč Spolku PŤátelé Vrbenska

pověĚu je
starostku města podpisem smlouvy

48t3t2011
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o
návrh rozpočtové změny č. 1 v pŤíjmové i v;fdajové části rozpočtu včetně ťrprav
Upraveny rozpočet po 1. změně bude činit na straně pŤíjmťr Kč 1 35.217 .t5l,-
Upraveny rozpočet po 1. změně bude činit np straně vydajri Kč 126.138.109,-
Rekapitulace včetně financování na straně pťijmt i vydajti činí Kč t36.943.109,.

s chvá l i l o
upraven;i návrh rozpočtovych změn

uk l  ádá l
1. Radě města tozpracovat rozpočtovou změnu č. 1 do podrobného členění
Zodp.z Rada města TK: 23. 6.201t

2. Radě města tozptacovanou rozpočtovou změnu č. 1 pŤedložit zastupitelrim k informaci
Zodp.z Rada města TK: 23. 6.20t|

49t3t2011
Zastupitelstvo města

be re  nh  vědomí
informaci o vyhodnocení odměny od firrqy EKo-KoMzarok 2010 dle pŤiloŽeného rozpisu

50t3t2011
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o
informaci o poskytování pečovatelské služby

rozhod lo
podle $85 odst. c) zékona o obcích o poskytnutí dotace Ve vyši 430.000 Kč společnosti
Help.in o.p.S. Bruntál, poskytující ve Vrbně pod Pradědem pečovatelskou sluŽbu



r o zhod lo
podle $85 odst. j) zákona o obcích o uzavŤení smlouvy se společností Help.in o.p.s. Bruntál o
poskytnutí dotace dle pŤedloženého návrhu

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

stt3t2011
Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
pŤedloženy návrh nového pojmenování ulice, která se nachézí na p.č. ||2|lI v k.ri. Vrbno pod
Pradědemvb|ízkosti lokality rodinnych domri ul. Husova. Novy název,,N& Bělidle.. bude
platit na p.č. 1t2|ll v k.ri. Vrbno pod Pradědem v riseku od hranice kŤiŽovatky sousedící p. č.
|463 po hranici kŤižovatky nachánející se nap.č. 9l9 vk.ri. Vrbno p. P.

Íozhod lo
o nétzvu ulice ',Na Bělidle.., ktery bude platit na p.č. I|21l| v k.ri. Vrbno pod Pradědem
v riseku od hranice kŤiŽovatky sousedící p. č. |463 po hranici kŤižovatky nacbázející se na p.
č. 919 v k.ri. Vrbno p. P.

52t3t2011
Zastupitelstvo města

u rč ' j e
v souladu ustanovením $ 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183D0a6 Sb., o zemním plánování a
stavebním Ťádu (stavebni zákon), jeho platném znění, pro zpracování nového Územního plánu
sídelního ritvaru Vrbno pod Pradědem zastupitele, pana ZdeŤkaValentu' ktery bude
spolupracovat v souladu s pŤíslušn mi ustanoveními stavebního zákona ($ a9 odst. 1 a $ 53
odst. l ) s poŤi zovatelem nového Územního plánu sídelního ritvaru Vrbno pod Pradědem

53t3t2011
Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
zápts z jednání kontrolního qfboru zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem konaného
dne 7. 2. Z0ll

Zastupitelsfvo města

zÍ i zu  j  e
osadní vybor místní části Mnichov pod Pradědem

vo l í
pŤedsedu a členy osadního vyboru:
pŤedseda: Antonín BŤenek
členové: René Darmovzal

l:ri,Yiitr.

s4t3t20tl



Martin Pleva
Alois oršulík
Vladimíra Burdová

55t3t2011
Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
návrh OSBD Krnov na jmenování p. Eduarda PeŤicha do DR TEPLO VRBNo s.r.o.

s6t3t201r
Zastupitelstvo města

uk l á LdáL
Radě města odpovědět na dotazy a pŤipomí.'ky zastupitelri a občanri města
Zodp; Rada města TK: 23. 6.20t1

Materiálv bez pŤiiatého usnesení:

1 . Jednací Ťád vybori Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem
2. Vyhlášeni záméru na prodej nemovitostí - pozemkri:

a) pozemek p.č. 627 _ druh pozemku zahtadav k.ri. Vrbno p. P. o vyměŤe 76 m2
b) pozemek p.č. 626 _ dru\pozemku zastavěná plocha a nádvoŤí v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyměŤe 587 m,
c) pozemek p.č. 62512 _ druh pbzemku zahradav k.ri. Vrbno p. P. o veliko stí 34 m2
d) pozemek p.č. 625l| _ druh pozemku zahradav k.ri. Vrbno p. P. o velikosti 897 m2

Ing. Miloš Lasota
místostarosta

Zapsa|a: Mgr. Alena Kiedrořová
Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek
Rozdělovník : 16 xZmě, 5x Rmě, lx sekretariát,
Jesenická. lx MŠ Ve Svahu. lx ZŠ

Ing. Helena Kudelová
starostka města

lx tajemník, lx MěK, lx DD, lx Teplo' lx TS, lx MŠ


