
 

 

*MUVPX009F3M2* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 6170/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 6. jednání dne 18.09.2019 

čísl. usn. 114 - 141 
 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0114/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2019 

program 6. zasedání zastupitelstva města s doplněním bodu ukončení projektu Vrbno pod Pradědem - Asistenti 
prevence kriminality 2018-2020 

 

 

3. Zpráva o činnosti rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0115/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

4. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0116/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

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

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

5. Zpráva z pohřebnictví 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0117/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou střediska pohřebnictví 
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6. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0118/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemků 36/1 a 37 
 

USNESEN Í  ČÍSLO  0119/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

oceněné znaleckým posudkem č. 68/5155/2019 na cenu ve výši 111 Kč/m2 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0120/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 
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9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 204 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0121/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

10. Vzdání se předkupního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0122/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0123/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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) 

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0124/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 257 o výměře cca 6942 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0125/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 575 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0126/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0127/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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) 

 

v případě více zájemců bude pozemek prodán formou obálkové metody 
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16. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1231 a části pozemku 1220/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0128/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1231 o výměře 1309 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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0129/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

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 

 

 

18. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0130/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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. 
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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: P…. K…. 

kupní cena: 2.100.000 Kč 

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 

 

 

19. Prodej bytových jednotek - Železná 68 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0131/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji: 

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…. 

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  
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 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. 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0132/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

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

 

 

21. Žádost o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0133/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

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

 

 

22. Cyklostezka Vrbno - Karlovice, uzavření smluv se Správou železniční dopravní cesty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0134/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření: 

1. 

Smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne 

podstatné záležitosti: 

budoucí předávající a budoucí povinný z věcného břemene: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí přejímající a budoucí oprávněný z věcného břemene: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

předmět smlouvy: SO 651, který na své náklady budoucí předávající vybuduje a předá do vlastnictví budoucímu 
přejímajícímu a umožnímu k němu zřídit věcné břemeno 

2. 

Smlouvy o vzájemné úpravě práv a povinností při realizaci stavby a po jejím dokončení 

podstatné náležitosti smlouvy: 

stavebník: Město Vrbno pod Pradědem 

vlastník drážního tělesa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

nájemce nájemce drážního tělesa: Advanced World Transport a.s. 

předmět smlouvy: úprava vztahů při budování SO 651 mezi stavebníkem, vlastníkem a nájemcem drážního tělesa 

3. 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

podstatné náležitosti smlouvy: 

budoucí povinný ze služebnosti: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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budoucí oprávněný ze služebnosti: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět služebnosti: umístění cyklostezky na část pozemku parc. č. 815/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 10000 Kč bez DPH 

 

 

23. Zápis finančního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0135/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem finančního výboru ze dne 16.9.2019 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0136/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s výsledky hospodaření za období 1-8/2019. 

 

 

25. Rozpočtové opatření č.4/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0137/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s rozpočtovým opatřením č.4/2019. 

 

 

26. Rozpočtové opatření č.5/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0138/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.5/2019 dle předloženého návrhu. 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0139/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

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 
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28. Jednací řád Zastupitelstva města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0140/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

Jednací řád Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

 

 

29. Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality 2018-2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0141/ZM/06/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o ukončení projektu Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality 2018-2020 ke dni 31.12.2019 a dále již v 
projektu nepokračovat 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 24.09.2019 
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