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MESTO VRBNO POD PR{DEDEM

USNEsENÍ

5. zasedání zastuDitelstva města vrbna Dod Přadědem' konaného dne 22. 9. 2011
v 16 hodin v sále střediska ch\trrých aktivit

81/5t2011,
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí
kontrolu plnění usnesení:

18/2/2010 - doplnit do smlouq'beáplatný převod zpět v případě, že se akce nebude leahzovat
(neňovitosti pťo RZP MsK)
Zodp.: Rada městá sphětro

58/4/2011 . dop1oitjednací iád ZM o způsob blasová1íjednotlivých čle!ů ZM k proje&!ávan]im
bodům a zznamenání v zápisu zjednlfuí
Zodp: RÁda města splněno

7214/2011 - Radě města rozpracovat .ozpočtovou zrrěnu č' 2 do podrobného členění a piedloátji
zastupitelům k informacj
zodp: Ráda města spIněno

7614/2011 - podmínky poskyIutí půjčL] (160.000,. spo ..u Přátelé Vlbenska na tiskďskou práci)
zodp: Ráda města splněno

17/4/2B'.Í - připÍayit a předložit zastupitelům města rozbol přípojek nemovitostí na spiaškovou
kanaIiŽaci \4njchov ,/eIeá2 ,7 poh|edu lecbnického rc.er. a podm'nek budoucfub pIo\ozováni
Zodp: Rada města

83/4/2011 - odpovědět na dotazy a připomínl|] občanů a zastupitelů
zodp: RadA městá 3plněno

85/5t207r
Zastupite|sh o mě\ta

vo l í
členy majetkového výboru:
- p. Karla Michaluse
- p. Hanu Riedlovou
- p. Jaoa fuchtera

rozhod lo
o zpusobu odměňování členů majetkového qÍboru a výši odměn dle usnesení č. 7314/2011
z 23. 6.2011
uk l ádá
uzavřít se zvolenými členy majetkového
Zodp.: Rada města

TK 15. 12.2011

výborrr dohodu o provedení práce od 1' 10 . 2011
TK: 15. 12.2011



86tst20t I
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí
a) odstoupení od žádosti pana Mi ' Vl o koupi pozemtu parc. č. 1.465|,7 ýk'í

Vrbno pod Pradědem o velikosti 1021 rř za cenu 380, Kč/ď + ostatní íklady
spojené s prodejem

b) odpovéd. srámůo podniku Les) ČR ze dne 19. 7' 20l l

/ , ,  rus t  usnesen l :
a) usnesení Zasfupitelstva města č. 78/4'2011' bod č.3 ze dne 22.06.2011

o prodeji nemovitostí _ pozemlar s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od
Iozhodnutí zasfupitelstva města:
- pozemek 146517 druh pozemku ostatní plocha /jfuí plocha v k.ú. vÍbno pod
Pradědem o výraěře 1021m, zaÍňe1em: ýstavby ÍodiÍaého domu. Žadatel: M.
V , Nové doby 393, vlbno pod Pladědem' za cenu 380 Kč/m2 + ostatní nál..lady
spojené s prodejem

87t5D0t1,
Z.sfupit€lstvo města

bere  na  vědomí:
píserrrnost panl K G .- ve věci odvolání _ odkoupení pozemtu palc. č. 1200/1 v k.ú'
Mnichov pod Pradědem' o kteÉm bylo roáodnuto podle r'ydaného usnesení Zasfupitelstva
města vrbno pod Ptadědemé.42|3/2011bodč. 1, ze dne 24.3.2011, kdy byla stanovena
cena 50 Kě/m' + ostatní nríklady spojené s prodejem

trvá
na ptamosd piijalého usneseď č' 42l]/20l1 bod č. I. ze dne 24. 3' 20l I

88t5t2017
zastupiteIstvo města

rozhod lo
o \Thlášení zám&u na podej nemoútostí - pozeÍnlni:
1. pozemek p. ě. 624 - druh pozemlo trvalý travlí polost v k. ú. vlbno pod Pradědem, o

celkové v.-íměře l 36 m,
za účelem: qtvoření firnkčnÍro celku,s nemovitostí č. p. 563

2. pozemek p. č. 880/1- dnrh pozeurl:u^trvďý trar,ní porost v k. í. Mrrichov pod- 
Pradědem, člást o Úměře cca 120 ď (původní velikost pozemlqr 5613 m2)
za účelem: přísfupu k vlashímu pozemku

3' pozemek p' č' 3JÓ - drub pozemk:u ^oslab plocbďosmmi koÚorrnikace v k. ú' Že|ezná
pod Pmdědem, část o výměře 12 m, , 1.půvo<lní velikost pozemku 724 m2)

' za účelemiuvedení pozemku do původ!Írc stavu před pl}'njfikací a ucelení tvaÍu
pozemlol ve vlastnictví ma!ž.elů MaÍtílko,vých

4. pozemek p. ě' 1 303 . dÍuh pozemku omá půda v k.ú. Mnichov pod Pradědem, o
lýEěŤe 48 rrť
za účelem: !y!žití pozemtu jako zahrr4dky pro pěstovrání zeleniny



89/5t2011
Zastupite|stvo města

rozhod lo
neq/hlásit záměI na plodej nemovitostí pozenků:
1. pozemek parc. č'232 . dnů pozemku zaluada l k' ú. Železrrá pod Pladědem, část o

výměře cca 76 m' (původní velikost pozemku 2599 m")
2. a) pozemekp. č. 11'17 - &uh pozemtu tNalý tťa\tí polostv k. ú. N,Irrichov pod
PIadědem,

o vj.rněie 921 m2
b) pozemek parc' č. 1144 ^&uh pozemtu tNaiý traní porostvk.ú. Mnichov pod
Pladědem' o lÍměie 579 m. za účelem: zaluady na\Ťhovaná směna pozemku

90/512011
Zastupitelstvo města

rozhod lo
o plodeji nemo\.itostí pozemků s podmínkou uzavření k.upní smlouvy do 1 roku od
Iozhodnutí zastupitelst\' a:
1' pozemek parc. č. 367116 - druh pozeÍ (u ostatní plochďjinrí plocha v k'ú. Vrbno pod

Pradědem o výměře 412 tť ' zaíčele$.: piistupu k nemovitosti č'p' 270
žadatel: L .P aZt P , Polní 270' 793 26 Vrbno pod Pradědem
za cenl72,7 '-Kčlm2 + ostatní náklady spojené s prodejen

2. pozemek parc. č. 161/14 . dŤuh pozeÍ <u ostatní plocha v k' ú. Železná pod Pradědem,
o celkové výměře 21 m,, za účelem: nalov íní užívacích vztahů pod stavbou galáže,
na které bylo ladlírro stavební póvolení
Žadatel: A-.!. Železná 169,,|93 26 vlbno pod Pladědem
za cenu 100,-Kč/m2 + ostatní íklady spojené s prodejem

9U5DUr
zasfupitelstvo města

bere  na  vědomí
iďormace k plnění usnesení Zastupitelstva města č. ,7,7l1/2ol1

92t5DLrr
Zastupilelstvo Úěsla

pro jedna lo
žádost TJ SokolVrbno o poskýnutí návÍatné finaÍční výpomoci ve výši 300.000 Kč

rozhod lo
o posk}.tíutí návratné frianční Úpomoci ve výši 300.000 Kč TJ Sokol Vrbno na pieklenutí
ěasového nesouladu mezi příjmy a výdaji při realizaci rekonshrrkce Unimo buněk

poYě řu je
stalostku městapodpisem smlou\,)r



93IsD01Í
zastupitelstvo měst.

p ro jedna lo
podmínky posk]''tnutípůjěky ve výši 160.000 Kč Spolku Přátelé vlbeDska dle usnesení ZM't6/4/201r

rozhod lo
částku ve ýši l70.000 Kč Spolku Přátelé Vrbenska poskj.tnout fomou dotace, nikoli formou
půjčky, a to Za těchto podmínek:
- dotace bude pouáta výbradně na úfuadu fakfury za nríklady na tiskďské práce na brožuře
Le 400 |etům po\,'ŠeÍť VIbDa na méslo. a lo max. do \,'še l70.oo0 Kč
. Město Vrbno pod Pladědem obrlrží od Spolku Přátelé vlbeÍska 2.250 ks těchto bložur
k další distibuci, tyto brožury budou zdarma doručeny do všech domácností ve městě

94/5t201r
Zastrrpitelstvo města

p řo jedna lo
Diívrh Iozpočtové změny č. 3 v příjmové i lrydajové čristi rozpočtu.
Uplavený lozpočet po 3' změně bude čiait na stlaně příjmů Kč 1 42.690.,166,-
UpBvený Íozpoěet po 3. zrrěně bude čirrit na staně Údajů Kč 133.317.273'-
Rekapifulace včefuě financováíí na. shaně příjmů i Ýýd,ajÍr čjni Kě 144.|22 '2,13 ,-

schvá l i l o
Iozpočtové zÍrěi1y dle přeďoženého nár,'rhu a předloŽit zastupitelůrn k iďormac
Zodp.: Rada města

uk|ádá
finančnímu \"ýboru sejít se k přípmvě ro2počfu města na lok 2012

dp.| Íinanční Yýbor

TK: 15. 12. 2011

TK: 15. 12. 2011

95t5t20tl
zastupitelstvo města

t r k |ádá
Tďormoval zasfupiteIe. zda byIy pŤostied|ry Lko-Komu posk}'tÚulé Měsru Vrbno pod
Pradědem Vyuziry v TECHNTCKYCH SLUŽBACH \rRBNo s.r.o. na ýy|epseď 'odminek
pro úče]né tříděď a recyklaci odpadů
ZodD': Rada města TKt 15. 12. 2011

96/st2ml
zastupit€|stvo města

schvá| i l o
v souladu s ust. s 6 odst. 5 písm. B) zrákona č' 183/2006 Sb. o rjzemním olánoviírrí a
stavebním Ťádu (stavební zrákod, ve znění pozděj ších předpiďl' zadfui pro zpracování
úzeÍního plánu vrbno pod Pladědem (ú!oI 201 l)

4



bere  na  Yědomí
zprá\'! o veřejnopťá\,1ím plojednání náWhu zadfuí uzemního pláíu vlbno pod Pladědem
s dotčenjBi olgány, sousedními obcemi, kajským uřadem, ostatními orgány. právrrickými a
fyzickými osobami a občaay a r'yhodnocení jejich poŽadavlcr, podnětu a piipomínek'

91/5t20rr
Zastupitelstvo města

pro jedna lo
zápis kontrolniho výboru ze dne 13 ' 6. 201 1

souh lasí
s navrhovaným opaťením

98/5t2017
ZastupitelstÝo města

uk l ádá
odPo\'ědět na dotazy a připomínky občarrů a zastupitelů
zodp: Rada města TK: 15. 12.2011

Materiály bez rrřiiatého usnesení:

1- Praviďa k prodeji pozem1{li z majetku města vlbna pod P.adědem
2. Prodej nemovitosť _ pozemků:
- pozemek p' č. 1 189 druh pozemku ostatní plochďostatní komulikace v k'ú. Mnichov pod

Pradědem o výměře 435 rrr.
. pozemek p' č. 503 zastavěná plocha a Íádvoří v k. ú. vrbío pod Pradědem, podíl

pozemku 22411000, (původní velikost 928 m,)
- pozemek p. č' 1139 - druh pozemku ostatií plocha'/ostatní komunikace v k. ú. Mnichov pod

Pradědem' část o \'ýměře cca 30 m2 (původDí velikost pozemku 229 m2)
- část pozemku p..č. 465 - drú pozernku omá půda v k. ú. Mnichov pod Pradědem, o celkové

ýýméře 5942 m, označená dle GP č. 578-16,7l201D jako p' č' 465/1 o r{měře 3443 m2
3 ' NávIh dophění jednacího řádu zastupitelstva města vrbna pod Pradědem.ř*i

Qo ror r-j'

. Miloš Laso Ing. Helena Kudelová
staÍostka města

Zapsala: Mgr' A]ena Kiedloňová
Kontroloval: Ing' Miroslav Adámek
RozděloÝnik : 16 t Změ, jx Rmě, lx seketaliát' lx tajennrík, ix MěK' 1x DD'
Jesenická' ]xMŠ ve svahu' lxZŠ

lx Teplo, lxTS, lx MS


