
 

 

*MUVPX009F3VT* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 6175/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 14. jednání dne 06.09.2019 

čísl. usn. 513 - 560 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0513/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním bodů  

- Souhlas pro umístění tělesa kanalizace do místní komunikace Na Bělidle v rámci PD ,,Odvedení extravilánových 
vod z lokality Pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem".  

- Kácení dřevin.  

- Žádost o povolení pořízení investice - rozvody teplovodu, měřící a řídicí jednotky v MŠ Jesenická 448, Vrbno pod 
Pradědem - souhlas s převedením částky z fondu investic do rozpočtu MŠ Jesenická 

 

 

3. Studie optimalizace odpadového hospodářství ve Vrbně pod Pradědem - vyhodnocení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0514/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování studie optimalizace odpadového hospodářství ve 
Vrbně pod Pradědem" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky na "Zpracování studie optimalizace odpadového hospodářství ve Vrbně pod Pradědem" firmě 
FITE a.s. IČO: 47674938, Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory 

 

 

4. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o přepravě osob ze dne 27.03.2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0515/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o přepravě osob ze dne uzavřené dne 27.03.2019 
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5. Smlouva o výpůjčce grafických obrázků Violy pro výrobu kartiček pro děti mezi Euroregio-
nem Praděd a Městem Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0516/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy o výpůjčce grafických obrázků Violy pro výrobu kartiček pro děti mezi Euroregionem Praděd a 
Městem Vrbno pod Pradědem 

 

 

6. Darovací smlouva o poskytnutí finanční hotovosti na podporu turistického projektu Jesenic-
ké návraty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0517/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutím jednorázové finanční hotovosti v celkové výši 2000,-Kč + DPH na podporu turistického projektu Jese-
nické návraty 

o podpisu darovací smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o. 

 

 

7. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 439 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0518/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 439 o výměře 500 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
zahrady 

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0519/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0520/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
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10. Pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0521/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 1224/1 o výměře 357 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, žadatel: V….. O…., Husova 
494, Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 810 Kč/rok, vyhlášení záměru dne 14.8. 2019 usnesení č. 
0487/RM/13/2019, vyvěšeno od 19.8. 2019 do 3.9. 2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením elektrické přípojky na náklady žadatele 

 

 

11. Pronájem pozemku p.č. 1476/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0522/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemku p.č. 1476/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel P…. K…., Žižkova 168 Vrbno pod Pradědem 

 

 

12. Pronájem skladu nářadí na pozemku p.č.  862/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0523/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu skladu nářadí o výměře 3,5m x 3,5 m na pozemku p.č. 862/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel L…. 
N…., Nádražní 141, Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 123 Kč/rok, vyhlášení záměru dne 14.8. 2019 usnesení 
č. 0511/RM/13/2019, vyvěšeno od 20.8. 2019 do 3.9. 2019 

 

 

13. Žádost o projednání výpovědi z nájmu garáže v domě č.p. 508 na nám. Sv. Michala 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0524/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o projednání a trvá na výpovědi z nájmu garáže v domě č.p. 508 na nám. Sv. Michala 

 

 

14. Přechod nájmu bytu na ulici Husova 496 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0525/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přechodem nájmu bytu č. 1 na ulici Husova 496 ze Z…. J…. na M…. J…. 
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15. Přechod nájmu bytu na nám. Sv. Michala 506 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0526/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přechodem nájmu bytu č. 11 na nám. Sv. Michala 506 z L…. M…. na L…. Š…. 

 

 

16. Nájem nebytového prostoru v budově bývalého Gymnázia - uzavření Dodatku č.1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0527/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 0510/RM/12/2019 ze dne 14.8.2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru v budově Gymnázia o výměře 48 m2, vyhlášení 
záměru dne 26.6.2019 č. usnesení 0448/RM/11/2019, žadatel: LIGA o.p.s., Bruntál, vyvěšeno dne 23.7.2019 do 
7.8.2019 

 

 

17. Smlouva o dodávce tepelné energie pro objekt na ul. Jesenická 448 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0528/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie pro objekt na ul. Jesenická 448 se společností TEPLO VRBNO s.r.o.  

 

 

18. Zatrubnění příkopu a součinnost se SS MSK při opravě silnice II/451 ulice Nádražní Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0529/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání obálek s nabídkami, hodnocení a posouzení nabídek VZMR Zatrubnění příkopu a součin-
nost se SS MSK při opravě silnice II/451 ulice Nádražní Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení VZMR a uzavření Smlouvy o dílo Zatrubnění příkopu a součinnost se SS MSK při opravě silnice II/451 
ulice Nádražní Vrbno pod Pradědem s uchazečem Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 
který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 

 

 

19. Zpracování žádosti o dotaci na akci "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0530/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  
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s výsledky poptávkového řízení na zpracování žádosti o dotaci na akci "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice 
Zadní Ves" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" s 
firmou Proenvas s.r.o se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava 

 

 

20. Zápis z jednání Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0531/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání Komise výstavby 

 

 

21. Prodej použitého zařízení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0532/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Kupní smlouvy mezi městem a kupujícím Bc. A… M…., bytem trvale Jesenická 447/13, Vrbno pod Pradě-
dem za účelem prodeje zastaralého zařízení notebooku za zůstatkovou hodnotu ve výši 1.300 Kč 

 

 

22. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0533/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0104/ZM/05/2019 - radě města předložit zastupitelstvu města možné varianty provozování střediska pohřebnictví 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

23. Zpráva z pohřebnictví 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0534/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zprávou střediska pohřebnictví 

 

24. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0535/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 
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25. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemků 36/1 a 37 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0536/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 36/1 o výměře cca 100 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 

- části pozemku parc. č. 37 o výměře cca 44 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území 

 

 

26. Směna nemovitostí - část pozemku 63/3 za část pozemku 58/1 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0537/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

směnit: 

část pozemku parc. č. 58/1 o souhrnné výměre 192 m2, která je v návrhu geometrického plánu č. 733-90/2017 
označena jako pozemek parc. č. 58/5 zapsaný na LV 292 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 74/4925/2017 - doplněk č. 1 ze dne 20.5.2019 ve výši 227 Kč/m2 

za nemovitost v majetku města: 

část pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 574 m2, která je v návrhu geometrického plánu č. 733-90/2017 označena 
jako pozemek parc. č. 63/26 zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve 
vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 53/4904/2017 - doplněk č. 1 ze dne 22.5.2019 ve výši 
227 Kč/m2 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: směnná smlouva 

1. směňující: Město Vrbno pod Pradědem 

2. směňující: M….. V….. 

doplacení rozdílu směňovaných nemovitostí ve výši 86714 Kč 

 

 

27. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 204 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0538/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 204 o výměře cca 31 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 71/5158/2019 ve výši 326 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 



strana 7 

 

 

 

28. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 223/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0539/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 223/1 o výměře 4478 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 65/5152/2019 ve výši 1.152.110 Kč + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě na dobu pěti let (právo zpětné koupě se využije v případě nepostavení 
RD) 

 

 

29. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0540/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 257 o výměře 6942 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 stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

30. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 391/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0541/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 391/2 o výměře cca 65 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 69/5156/2019 ve výši 353 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

31. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 575 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0542/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

část pozemku parc. č. 575 o výměře cca 60 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 66/5153/2019 ve výši 344 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
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32. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0543/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 1267 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 64/5151/2019 ve výši 439330 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 

pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě na dobu pěti let (právo zpětné koupě se využije v případě nepostavení 
RD) 

 

 

33. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1231 a části pozemku 1220/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0544/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1231 o výměře 1342 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

- části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1342 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní poros, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5154/2019: 

- pozemek parc. č. 1231 ve výši 379934 Kč 

- pozemek parc. č. 109 Kč/m2 

kupující uhradí ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

34. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1141/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0545/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře cca 160 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 70/5157/2019 ve výši 261 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

35. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0546/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  
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prodat nemovitostí: 

1. 

pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

2. 

pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž  

3. 

pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

4. 

pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

5. 

pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec Vrbno pod Pradědem 

Podstatné náležitosti smlouvy:  

 forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: 

minimální kupní cena je cena stanovená znaleckým posudkem č. 40/4864/2019 ve výši 2.097.150 Kč + ostatní ná-
klady spojené s prodejem 

prodej bude realizován pod podmínkou zřízení práva zpětné koupě na dobu 10ti let a sjednání smluvní sankce ve 
výši 1.048.575 Kč v případě provozování stavby jako ubytovny 

 

 

36. Prodej bytových jednotek - Železná 68 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0547/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

1. 

- jednotky č. 68/1, způsob využití: byt. jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 704/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J…. K…. a J…. K…. 
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kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. mp 77/99 

2. 

- jednotky č. 68/2, způsob využití: byt. jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 644/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… M… 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 204/2017  

 3.  

- jednotky č. 68/3, způsob využití: byt. jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 631/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti:  

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: K…. M…. 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 170/2008 

4.  

- jednotky č. 68/4, způsob využití: byt. jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 651/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva  

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P…. Š…. 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. Mp 78/99 

5. 

- jednotky č. 68/5, způsob využití: byt. jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 1324/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem  

kupující: Mgr. K…. M…. 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 171/2011 

6. 
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- jednotky č. 68/6, způsob využití: byt. jednotka je vymezena v budově s č.p. 68, která je součásti pozemku parc. č. 
427/1, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří 

- podíl 1257/5211 na společných částech budovy č.p. 68 a pozemku parc. č. 427/1, druh pozemku - zastavěná plocha 
a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

způsob realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… L… 

kupní cena: stanovena Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 204/2015 

to vše zapsáno na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vede-
ném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

 

 

37. Vzdání se předkupního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0548/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporuč uje zastup ite lstvu m ěsta  

vzdát se předkupního práva ke stavbě garáže bez č.p./č.ev., která stojí na pozemku parc. č. 204 o výměře 59 m2, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem 

 

 

38. Žádost o dotaci "Letní příměstské tábory 2021-2022" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0549/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit s podáním a realizací projektové žádosti o dotaci s názvem "Letní příměstské tábory 2021-2022" v rámci 
výzvy MAS Hrubý Jeseník - OPZ- Prorodinná opatření 

 

 

39. Žádost o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0550/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit s podáním a realizací projektové žádosti o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" v rámci výzvy MAS 
Hrubý Jeseník - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 

 

 

41. Výsledky hospodaření města za období 1-8/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0551/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s výsledky hospodaření za období 1-8/2019 
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42. Rozpočtové opatření č.4/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0552/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s rozpočtovým opatřením č.4/2019 

 

 

43. Rozpočtové opatření č.5/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0553/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č.5/2019 dle předloženého návrhu 

 

 

44. Zápis z 1. a 2. jednání Kontrolního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0554/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisy z 1.jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem, ze dne 11.12.2018 a z 2. jednání 
Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 7.5.2019 

 

 

45. Jednací řád Zastupitelstva města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0555/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

vydat Jednací řád Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

 

 

46. Program jednání Zastupitelstva města dne 18. 09. 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0556/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 18. 09. 2019 
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47. Souhlas pro umístění tělesa kanalizace do místní komunikace Na Bělidle v rámci PD 
,,Odvedení extravilánových vod z lokality Pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0557/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uložením kanalizačního potrubí PVC DN 300 do části pozemku parc. č. 998 a části pozemku parc. č. 1121/1 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem, místní komunikace III. Třídy označení 31c dle pasportu MK v rámci projektované stavby 
,,Odvedení extravilánových vod" - viz. přiložený výkres SO 03 - půdorys - rekonstrukce kanalizace DN 300 

 

 

48. Kácení dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0558/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 1 ks lípy na pozemku p.č. 442 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

49. Žádost o povolení pořízení investice - rozvody teplovodu, měřící a řídicí jednotky v MŠ Jese-
nická 448, Vrbno pod Pradědem - souhlas s převedením částky z fondu investic do rozpočtu MŠ 
Jesenická 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0559/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s převedením částky ve výši 500 000,- Kč z Fondu investic do rozpočtu MŠ Jesenická na uhrazení rozvodů teplovodu, 
měřící a řídící jednotky v budově MŠ Jesenická 448, Vrbno p.P. 

 

 

50. Různé, diskuse, schůzka Husqvarna, pravidla prodej pozemků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0560/RM/14/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru svolat jednání s vedením Husqvarny ohledně lékařského zařízení 

majetkoprávnímu odboru zaktualizovat a schválit pravidla pro prodej nemovitého majetku - pozemků 
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 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Výpis zpracovala: Chalupová Nikola Bc. 
Datum vyhotovení výpisu: 09.09.2019 
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