
 

 

*MUVPX009IL0J* 
Zastupitelstvo města pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 8777/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 8. jednání dne 11.12.2019 

čísl. usn. 145 - 201 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0145/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 8. zasedání zastupitelstva města 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0146/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0147/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

ke dni 11.12.2019 nebyl zastupitelstvem uložen žádný úkol 

 

 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 5.11.2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0148/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze dne 5.11.2019 
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5. Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0149/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 239/15/2016 ze dne 21.9.2016 s účinností od 11.12.2019 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Pravidla pro prodej nemovitostí - pozemků dle předloženého návrhu 

 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 24 a 25 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0150/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 24 o výměře 2612 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 577, způsob využití: občanská vybave-
nost 

 - pozemku parc. č. 25 o výměře 666 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 166/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0151/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhoduje  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 166/1 o výměře 298 m2, zapsaný na LV 179 v k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 90/5176/2019 ve výši 96400 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 162/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0152/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 162/2 o výměře cca 12 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 93/5179/2019 ve výši 301 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 



strana 3 

 

 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 165/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0153/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 165/2 o výměře cca 27 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 301 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0154/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

jednotka č. 492/3  

-způsob využití: byt, vymezena v budově č.p. 492 

podíl 6476/193875 

-podíl na společných částech budovy č.p. 492, způsob využití: bytový dům 

-podíl na pozemku parc. č. 1386, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

to vše zapsáno na LV 1674 a 1675 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 97/5183/2019 ve výši 638300 Kč 

 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 580 a 579/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0155/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 580 o výměře 331 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 579/2 o výměře 225 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 164490 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 865 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0156/ZM/08/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

část pozemku parc. č. 865 o výměře cca 425 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 94/5180/2019 ve výši 394 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1005 a 1008 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0157/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1005 o výměře 293 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

- pozemku parc. č. 1008 o výměře 422 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 91/5177/2019 ve výši 273020 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let v případě nepostavení RD 

 

 

14. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0158/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 750 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné 
území 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 287 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

15. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1224/1 a 1229 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0159/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 447 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 
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- části pozemku parc. č. 1229 o výměře cca 1510 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 88/5174/2019 ve výši 293 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

16. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část 1242/1 za část 1242/17 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0160/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

část pozemku parc. č. 1242/1 o výměře cca 25 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. 95/5181/2019 ve výši 601 Kč/m2 bez DPH 

směnit za: 

část pozemku parc. č. 1242/17 o výměře cca 9 m2, zapsaný na LV 1054 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. 89/5175/2019 ve výši 114 Kč/m2 

pod podmínkou: 

očištění části směňovaného pozemku parc. č. 1242/17 od zástavního práva zřízeného ve prospěch Raiffeisenbank 
a.s. 

doplacení rozdílů hodnoty směňovaných nemovitostí 

 

 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 204 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0161/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti:  

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: T… K… 

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

 

 

18. Prodej nemovitosti - pozemku 223/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0162/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 



strana 6 

 

 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupní cena: 1.655.000 + ostatní náklady spojené s prodejem 

s podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě po dobu 5 let v případě nepostavení RD 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: D… O… 

 

 

19. Prodej nemovitosti - části pozemku 391/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0163/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: Z… T… 

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

 

 

20. Prodej nemovitosti - části pozemku 575 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0164/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části 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  

podstatné náležitosti:  

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… T… 

za  cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 66/5153/2019 ve výši 344 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

21. Prodej nemovitostí - pozemků 1231 a části pozemku 1220/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0165/ZM/08/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

1. 

pozemku parc. č. 1231 o výměře 1309 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

podstatné náležitosti smlouvy: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupní cena: 1.139.900 Kč 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H… R.. 

2. 

části  pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1342 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

podstatné náležitosti smlouvy: 

forma realizace: kupní smlouva 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5154/2019 ve výši 109 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J… K… a M… K… 

 

 

22. Smlouva o bezúplatném převodu mezi Městem Vrbno p. P. a Městem Horní Benešov, Škoda 
Fabia 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0166/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

bezúplatný převod mezi Městem Vrbno p. P. a Městem Horní Benešov. Předmět převodu: Škoda Fabia Combi, zaří-
zení VRZ krytá siréna (součást Škoda Fabia), maják magnetický modrý (součást Škoda Fabia) 

 

 

23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji - 3. výzva" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0167/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 
3. výzva" mezi městem a Moravskoslezským krajem 

 

 

24. Žádost o dotaci "Cesta kolem vody" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0168/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora vzdělávání a poradenství 
v oblasti životního prostředí pro rok 2020" s názvem "Cesta kolem vody" 

 

 

25. Žádost o dotaci "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0169/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o podání žádosti o dotaci "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, výzva č. 52 

 

 

26. Přijetí nemovitého daru - TJ Sokol 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0170/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o přijetí následujících darovaných nemovitostí: 

-pozemku parc. č. 534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 440, občanská vybave-
nost, 

-pozemku parc. č. 535/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/1 ostatní plocha,  

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 
Bruntál, pro k. ú. a obec Vrbno pod Pradědem, na listu vlastnictví č. 1520. 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: darovací smlouva 

dárce: TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s. 

obdarovaný: Město Vrbno pod Pradědem 

náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný 

 

 

27. Participativní rozpočet 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0171/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

návrh Metodiky na rok 2020 pro participativní rozpočet Města Vrbno pod Pradědem 

 

 

28. Výpověď smluv se společnosti SENIOR DOMY POHODA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0172/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  
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výpověď Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci a na ni navázené Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o 
smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo stavby č. 128/2017-MP uzavřené se společností SENIOR DOMY POHODA dle 
návrhu v DZ 

 

 

29. Úprava ceny vodného a stočného 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0173/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

cenu pro vodné a stočné na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:   

 

Cena za 1m3            bez DPH               vč. 15 % DPH 

Vodné                       23,54 Kč                27,07 Kč  

Stočné                      29,37 Kč                33,78 Kč 

 

 

30. Návrh OZV č. 3/2019 O ochraně rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0174/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV č. 3/2019 o rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 

 

31. Návrh OZV č. 8/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0175/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV č. 8/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné 
pobíhání psů 

 

 

32. Návrh OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0176/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

obecně závaznou vyhlášku 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 

 

 

33. Návrh OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0177/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů 

 

 

34. Návrh OZV 6/2019 o místním poplatku z ubytování 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0178/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 6/2019 o místním poplatku z ubytování 

 

 

35. Návrh OZV 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0179/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vydává  

OZV 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

 

36. Směrnice 1/2019 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fond Města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0180/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

směrnici 1/2019 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předloženého návrhu 

 

 

37. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociální fondu města Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0181/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu sl. Aleně Peštálové ve výši 30 000 Kč na pořízení bytového vybavení 

 

 

38. Zápis z jednání Finančního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0182/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem Finančního výboru 

 

 

39. Výsledky hospodaření města Vrbno pod Pradědem 1-11/2019 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0183/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s výsledky hospodaření města za období 1-11/2019 

 

 

40. Rozpočtové opatření č. 6 /2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0184/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s rozpočtovým opatřením č. 6/2019 dle předloženého návrhu, schváleno RM dne 27.11.2019 

 

 

41. Rozpočtové opatření č. 7/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0185/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č. 7/2019 dle předloženého návrhu 

 

 

42. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0186/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zmocňuje  

radu města k provedení rozpočtového opatření č. 8/2019 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

 

 

43. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0187/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet Města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 dle předloženého návrhu 

rozpočet sociálního fondu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 dle předloženého návrhu 

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na léta 2021-2023 dle předloženého návrhu 

 

 

44. Rozpočet Sdružení obcí Vrbenska na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0188/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  
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se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2020 

 

 

45. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0189/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, Vrb-
no pod Pradědem dle předloženého návrhu 

 

 

46. Dodatek č.4 ke zřizovací listině Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická  448, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0190/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okras Bruntál, pří-
spěvková organizace dle předloženého návrhu 

 

 

47. Dodatek č.5 ke zřizovací listině Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěv-
ková organizace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0191/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o uzavření dodatku č.5 ke zřizovací listině Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organiza-
ce dle předloženého návrhu 

 

 

48. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0192/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vyhlašu je  

dotační programy I. a II. na rok 2020 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společenských akcí 

 

 

49. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na r. 2020 - Help- In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0193/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o poskytnutí  příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na r. 2020 - Help- In, o.p.s., U Rybníka 4, Bruntál ve 
výši 510 000 Kč 

 

 

50. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0194/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace - Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem ve výši 168.249 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

51. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková 
organizace-sportovní aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0195/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organ izace-sportovní aktivity 
dětí Základní školy Školní klub ZŠ ve výši 125.070 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy se ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace - sportovní 
aktivity dětí  Školní sportovní klub ZŠ Vrbno 

 

 

52. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0196/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 212.255 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy s ACS Drak Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

53. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0197/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem ve výši 440.061 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy se Sportovním klubem ve Vrbně pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

54. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0198/ZM/08/2019:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 941.334 Kč 

o uzavření veřejnosprávní smlouvy s TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

55. Zřizovací listina Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno,p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0199/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvkové organiza-
ce ze dne 21.12.2006 s platností od 1.1.2007 č.usn. 34/2/06 bod 2) ze dne 14.12.2006 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávácí centrum Vrbno, p.o. (zkr.  KIV Vrbno) s 
účinností od 1.1.2020 dle předloženého návrhu a příloh 

 

 

56. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0200/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2020 

 

 

57. Dotazy - diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0201/ZM/08/2019:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

odpovědět paní L… K… ve věci umístění dopravní značky o změně směru přednosti v jízdě v Železné 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 18.12.2019 
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