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UsNEsnNÍ

4. zasedání Zastupitelstva města Vrbna nod Pradědem. konaného dne 23. 6. 2011
v 16 hodin v sále StŤediska chvtrÝch aktivit

57t4D0t1
Zastupite|stvo města

bere  na  vědoní
kontolu p|nění usneseď:

23nn0fi _2 - finančnímu vfboru nawhnout alternativy zpracovánírozpoětu a zab1ivď se
bled"áním uspor
Zodp.: x'inanční vfbor splněno

44l3D0t| - doplnit do smlouvy líčel pjčky (poŤízení vybavení prostoÍ pro ubytované
studenty SG)
Zodp.: Rada města l sp|něno

48Bn0Í - 1 - rozpracovat rozpoětovou změnu ě. 1 do podrobného členění
Zodp.: Rada města splněno

48l3l20tt _ 2 - rozl'racovanou Íozpočtovou z:měnu č. 1 pŤedloát zastupitel m k iďormaci
Zodp.: Rada města sp|něno

56l3D011_ odpovědět na dotazy a pŤipomínlry zastupitel a občanrlměsta
Zodp.: Rada města splněno

58t4t2011
Zastapitelstvo města

ro zhod lo
o zprisobv zaz'nanrnenávání vysledku hlasovarrí v zápisu zastupitelstva u vybran;ich hlasování,
a to jmenovitě 

l

uk l  ádá l
doplnit jednací ÍádZMo 4prisob hlasovárrí jednotlivych ělenri Z[kprojednávanym bodrim a
zazf,uameÍLálrniv zápisu z jeďnani
Zodpz Rada města TK: 22.9.201t

59t4t2011
Zastupitelstvo města

r o zhod lo
nezataďit do programu jednaní jmenovríní členú majetkového vyboru



60t4/201r
Zastupitelsfvo města

rozhod lo
o uzavŤení dodatku ě. 9 pro rok 201 1 ke Smlouvě ě. 1 1 912003 o spolupráci mezi Městem
Vrbnem pod Pradědem a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ze dne t5. 7 . 2003

pověňu je
starostku města podpisem dodatku

61t4t2011
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí
odstoupení p. V. 

. p. od žádosti o koupi části pozemku p.č:, 45711 v k.ri. Mnichov
pod Pradědem o velikosti 3507 m' , podmínko.' ponechání pásu o šíŤi tŤí metru u státní silnice
avzavtení smlouvy o zšízení věcného bŤemene - kanalizace na pozemku, za ěelem vyťvoŤení
funkěního celku k domu ě.p. I23, kter;i je ve vlastnictví žaďate(e a za cenu 100 Kě/m' +
ostatrrí náklady spojené s prodejem) z d vodu znehodnocení pozemku (věcné bŤemeno) a
pŤíliš vysoké ceně

ruší  usnesení  :
Zastllpitelstva města č. 3 1 0ll9l201,0, bod é. 9 ze dne 23. 9. 2010 o prodeji nernovitosti _
pozemku s podmínkou uzavŤení kupní smlouvy do 1 roku od rozhodnutí Zasfilpitelstva města

pozemek p.ě. 45711 v k.ri. Mnichov pod Pradědem o velikosti 3507 m,

62t4t2011
Zastupitelstvo města

rozhod lo
o bezriplatném pŤevodu pozemku pod komunikací:

. pozemek p.č:. 121'5lI _ druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyrh&e 273 m
zatlěe|em: získarrí pozemku do vlastnictví Města Vrbna pod Pradědem z drivodu
umístění tělesa místní komunikace _ chodďk, kteď slouží pro veŤejnost, je tedy
udržovián z prostŤedkri města a pro další možrrost pŤi Ťešení pÍísfupu v souvislosti se
zámér em zbudování vyj ezdového starroviště RZS

pŤevodce: ÚŤad pro zasfupovríní stáfu ve věcech majetkovych, Rašínov o nábŤeŽí 3g0l42,
12800 Pratra 2 _Nové Město .IČ 69797Il'L I

63t4t20r1
Zastupitelstvo města

r o zhod lo
o vyhlášeru zělméru na prodej nemovitostí _ pozemkťr:

1. pozemek p.č. 503 _ zastavěná plocha anádvoŤí v k.ri. Vrbno pod Pradědem, podíl
pozemkrr 22411000 (privodní velikost 928 fiÓ. Na pozem}u se nachází budova č.p. 1 65 a
podíl se vztďruje k podílu bytové jednotky, kÍerou žaďate| vlastní
za t elem: naÍovÍrani vžívacích vztahri

2



2. pozemek p.č. 1 139 _ druh pozemku ostatní plochďostatrrí komunikace v k. . Mnichov pod
Pradědem, část o vyměŤe cca 30 m2 (privodní velikost pozemku _229 fiť)
zalÚčelem: naÍovnaní hranic pozemku a zbudování nového plofu (doŤešení ,gŽívacích vztah )

3. éást pozemku p.č;. 465 _ druh pozemku orná prida v k.ri. Mnichov pod Pradědem, o
celkové vyměŤe 5942,,] oo,aěené dle GP č. 578.167l20l0jako parcela ě.465lI o vyměŤe
3443 Í1ť
zaiěeIem: vystavby rodinného domu

64t4t2011
Zastupitelstvo města

r o zhod lo
nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí _ pozemkťr:

1. pozemek p.ě. 546lI _ druh pozemku zaltada, v k.ri. Vrbno pod Pradědem, ěást o qfměŤe
cca|50 m. , zauče|em: zaltraďy avyfvoŤení funkčního celku s nemovitostí ě.p. 195

2. 
.a) .p, oz:3.k P.ě. 1 013 _ druh pozemku ostatní plocha v k.ri. Mnichov pod Pradědem o

vyměŤe 49a m.
b) pozemek p.č. 1 0I2lI _^druh pozemlru trya|y travní porost v k.ri. Mnichov pod

Pradědeffi, o vjměŤe 1928 m', část pozemku b vyměŤe cca 850 m2
zauěel'em: budoucí vystavby rekreační chatky a rekreace

3. a) pozemek p.č:. 627 _ druh pozemku zabradav k.ri. Vrbno pod Pradědem o vyměŤ e 76 rď
b) pozemek p.ě. 625lt _ dÍuh pozemku zahtadav k.ri. Vrbno p. P. o velikosti 897 m2
c) pozemek p.č. 62512 _ druh pozemku zabraďav k.ri. Vrbno p. P. o velikosti 34 m2

zauěelem: narovnaní uŽívacich vztahri k nemovitosti č:.p.2I8

6514t2011
Zastupitelstvo města

pro jedna lo
Žáďost TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace na sportovní činnost mládeže ve
věku do 18 let

rozhod lo
o poskytrrutí dotace TJ Sokol Vrbno pod Pgadědem ve vyši Kč,70.400,. na sportorrní činnost
mládeže

pověŤuje
starostku města podpisem smlouvy

66t4t20tt
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o
Žáďost SK pŤi Gymnaziu Vrbno pod Pradědem o poslqytnutí dotace na sportovní ěinnost
mládeže ve věku do 18let



rozhod lo
o poslqrtnutí dotace SK pŤi Gymnaziu Vrbno pod Pradědem ve vyši Kč 7.400,- na sportovní
ěirrnost mládeže

pověŤuje
starostku města podpisem smlouvy

67 t4t201t
Zastupitelstvo města

pro igdna lo
žáďostRímskokatolické famosti Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace na pokračoviání
oprav kostela Sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem

rozhod lo
o poskytrrutí dotace Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem ve qiši Kě 1 000 000 ,- frd
pokraěovarrí oprav kostela Sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem

pověÍu je
starostku města podpisem smlouvy

68t4t2011
Zasfupitelstvo města

ro zhod lo
v souladu se zákonem ě. L28/2000 Sb. o obeích, podle $85 písm. j o pŤijetí kontokorentního
rivěru ve vyši 10 mil. Kě na financovarrí časového nesouladu mezi pŤíjmy avyďaji města od
Komerění banky, a.s.

pověŤu je
starostku města podpisem rivěrové smlouvy

69t4t20t1,
Zastupltelstvo města

be re  na  vědomí
zprávu revízrí komise DSo Vrbensko ze dne 2. |I. 2a1'0, která byla schválena členskou
schrizí DSo dne 26. 5.2011 ,

70t4t20rt
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí, 
závěreény riěet dobrovolného svaá<u obcí ,,Sdružení obcí Vrbensk ďo za rok 20 1 0, j ehož
souěastí je zptáva o qfsledku pŤezkoumárrí hospodďení dobrovolného svaz]crr obcí ,,Sdružení
obcí Vrbenskď, zarok 2010, ktery? byl schváiena členskou schrizí DSo ďne26. 5.201I



7u4t20tt
Zastupitelstvo města

s chvá l i l o
závěreěny riěet města za rck20t0, jehož součástí je zpráva o vysledku pŤezkoumání
hospodďení městazarck2}t} a vyjadŤuje souhlas s celoroěním hospodďením _bezqihrad

72/4t201L
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o
náwh rozpoětové změny ě.2 v pŤíjmové i vjdajové části rozpoětu
Upraveny rczpoěet po 2. zméně bude činit na straně pŤíjmri Kě 136 894 276,-
Upraveny rozpočet po 2. změně bude činit na straně vydajri Kč 128 669 333,-
Rekapitulace včetně financovánínastraně pŤíjmťr i vfdajri ěiní Kč I39 474 333,-.

s chvá l i l o
návrh rozpoětovych změn dle pŤedloženého návrhu

uk l  ádá
Radě města rczptacovatrozpoětovou změnu č,2 ďo podrobného členění a pŤedložit ji
zastupitehim k informaci
Zodpz Rada města TK: 22.9.2011

73t4t20I1
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o
návrh na odměřování členri vyboru, kteŤí Qrto funkce vykonávajíjako fyzické osoby a náwh
na odměřovárrí pŤedsedy osadního vyboru, ktery tuto funkci vykonává jako fyzickáosoba
schvá l i l o
náwh na odměřoviání členťr vyboru, kteŤí t5rto funkce vy'konávajíjako fyzícké osoby anávrh
na odměřovarrí pŤedšedy osadního vyboru, ktery tuto funkci vykon ávájako fyzickáosoba

74t4/2011
Zastupitelstvo města

p ro j edna l o  r
návrh ripravy odměn neuvolněn;fm ělentim zastupitelstva pŤi souběhu funkcí od I. 6. 20It

s chvá l i l o
náwh ripravy odměn neuvolněnym členrim zasfupitelstva pŤi souběhu funkcí od |. 6. 2011

7514t201t
Zastupitelstvo města

pro jedna lo
jednací Ťád vyboru Zastupitelswa města Vrbna pod Pradědem



s chva lu j e
jednací Ťád vyboru Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem

76t4t20tt
Zastupitelstvo města

rozhod lo
o poskytnutí p jěky 160.000,. Spolku PŤátelé Vrbenskanatiskďskou práci broŽury ke 400
letrim povyšení Vrbna na město

uk l ádá
svolat schťrzku a doplnit podmínky poskytnutí prijčky
Zodpz Rada města TK: 22.9.201t

77t4t201r
Zastupitelstvo města

ukIádá
piipravit a pŤeďožit zastupitelrim města rozbor pňípojek nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Mnichov - Zele-á z polrledu technického Ťešeď a podmínek budoucího provozování
Zodp: Rada města TK:22.9.20IÍ

78t4t2011
Zastupitelstvo města

ro zhod lo
o prodeji nemovitostí - pozemkri s podmínkou vzavŤeni kupní smlouvy do 1 roku od
rozhodnutí zastupitel stva

1. a) pozemek p.č. 146515^_ druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyméÍe 954 m2. Podmínka zÍízentvěcného bŤemene ve prospěch vlastníka
vodovodu
za: réelem: vystavll rodinného domu pro trvalé bydlení
ZaceÍIu 380 Kě/m, * ostatní náklady spojené s prodejem minus 10.000 Kč zazÍízeruvěcného
bŤemene _ vodovod
b) pozemek p.ě. 146418 * dÍuh pozemku ostatní plochďjiná plocha, ěásto vyměŤe cca 1'65 fi?,
která má omézení ve smyslu vedení vodovodu
zauěelem: získání většího celku parcely č,. \46515, která má omezeni ve Smyslu vedení
vodovodu
zacenv38O Kě/ď * ostatní naklady spojené s prodejem minus 1.000 Ké zazjízentvěcného
bŤemene _ vodovod
žaďatelé:P, jr l a Hi S ,, Souhradská 10/3, ostrava_ Plesná

2. pozemek p.ě..I465l6 _ druh pozemku ostatní plochďjiná plocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyměŤe 821 ď. poominka zÍízeď věcného bŤemene ve prospěch vlastníka
vodovodu
zaič,elem: vystavby rodinného domu k trvalému bvdlení
žadatelé: Ing. J . C :aMgr. P, . o '' FIrabek 299134, ostrava.Plesná
zacenv38O Kě/m2 * ostatní nrlklády spojené s prodejem minus 10.000 Kě zazjízerttvěcného
bŤemene _ vodovod



1 z

3. pozemek 146517 druh pozemku ostatní plocha ljínáplocha v k. . Vrbno pod Pradědem o
vyměŤe 102t m'
za riěelem: vystavby rodinného domu
Žadatel: Mí V. r, Nové doby 393, Vrbno pod Pradědem
za oenv380 Kč/ď + ostatrí náklady spojené s prodejem

79t4t2011
Zasfupitelstvo města

r o zhod lo
odložit prodej těchto pozemkti:
1. pozemek p.č. 1 189 _ druh pozemku ostatrrí plochďostatrí komunikace v k.ri. Mnichov
pod Pradědem o vyměŤe 435 m, zaťrěelem: pŤísfupu k domu ě.p.220 a pozemku p.ě. 1191

2. pozemek p.ě. 367116 _ d*l pozemku ostatrrí plocha ljináplocha v k.ri. Vrbno pod
Pradědem o vyméÍe 472 m, zariěelem pŤístupu k nemovitosti ě.p.270

3. pozemek p.č:. I6I/L4 _ druh pozemku ostatlrí plocha v k.rí. Želemápod Pradědem o
celkové qfměŤe 2L fi? za:uěe\em narovnáníužívacích vztďr pod stavb ou gatétže' na
kterou bylo vydano stavební povolení

80t4t20tt
Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
informaci k optima|izaci stŤedních škol v Moravskoslezském kraji - Sportorrního gymnazia
Vrbno pod Pradědem

BLt4t201t
Zastupitelstvo města

souh lasí
s ripravou kronik města roku 2000 a 2008

uk l áďá
kronikďkám pŤeďožit ěistopisy kronik města roku 2000 a 2008

821412011 t
Zastupitelstvo města

pro jedna lo
pŤipomínku zasfupitelri o neohlašeď sffefu zájm'&pŤi hlasováni v usneseď é. 441312011. Po

. projednání Zasuryitelstvo města

rozhod lo
o platnosti tohoto usnesení



83t4t2011
Zasfupitelstvo města

uk l ádá
odpovědět na dotazy a pŤipomínlqy občanri a zasfupitelri
Zodpz Rada města TK:22.9.2011

Gl'; K-Íeu l
Ing. Helena Kudelová 

astarostka města

ZapsaLa: Martina Poláková
Kontrolovď: Ing. Miroslav Adámek
Rozdělovník : 16 x 7mě, 5x Rmě,-lx selrretariát, lx tajemník, lx MěK, lx DD, lx Teplo, lx TS, lx MŠ
Jesenická" lx MŠ Ve Svahu; lx ZŠ


