
MĚsTo \'RBNo PoD PRÁDĚDEM

UsNEsENÍ

6. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem. konanóho dne 15. 12.2011
v 16 hodin v sáIe Střediska chvtrých aktivit

99t6t20I1
Zastupitelstvo města

be re  na  vědomí
kontrolu plnění usnesení:

77/4/20|| - připravit a-předložit zastupitelům města rozbor přípojek nemovitostí na splaškovou
kanalizaci Mnich ov _ Želentá z pohledu technického řešení a podmínek budoucího piovozoviíní
Zodp: Rada města TK: 15.3.2012

85/5/2t1I - uzavřit se zvolenými ěleny majďkového qý'boru dohodu o provedení práce
od  i .  l 0  .  2011
Zodp': Rada města splněno

94l5/20lr _ 1- rozpočtové změny č. 3 předloŽit zasfupitelům k informaci
Zodp.: Rada města sphěno

94/5/201I_2 - ťtnančnímu ýboru sejít se k přípravě rozpočtu města na rok2012
Zodp.: finančnívýbor splněno

95/s/20t| - informovat Zasfupitele, zda byly prostředky Eko-Komu poskýnuté Městu vřbno pod
Pradědem lyužity v TECHNICKYCH SLUŽBACH vRBNo s.r.o. na r,ylepšení podmínek pró účelné
třídění a recyklaci odpadů
Zodp.: Rada města sphěno

98/5/20Í1 - odpovědět na dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
Zodp: Rada města sp|něno

10016/20L1
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí
odstoupení p. Pav1a Kamenského z firnkce'předsedy a člena finančního ýboru

vo|í
členkou finančního ýboru p. Kamilu Kuhnovou

vo lí
předsedou finančního ýboru p. Ing. Emila Pelu

schvá l i l o
odměňovrání pro paní Kami1u Kuhnovou dle usnesení zastupitelstva č. 73l4l201l od |.I.2072
a Ing. Emila Pelu ďe usnesení č.74/4/2011 od 15.I2.2OII.



|0|l612Í1|
Zástupitelstvo města

rozhod lo
o uzavření darovací smlouvy^na převod pozemků p.č. 1834/4 _ ostatní plochďostatní
komunikace o výměře |40 m,,p. č. 1835/7 * ostatní plochďostatní komunikace o qýměře
I79 m. ' p. č' 1835/8 _ ostatní plochďjiná plocha^o l"ýměře 38 m' a pozemku p. č' 1835/9 _
ostatrrí plochďostatrrí komunikace o ýměře 6 ď, vše k.ú. Vrbno pod Pradědem, a to podle
G.P. ó. 728-10| /2010 na nichž je vybudoviírra stavba ,,Cyklostezky městem Vrbno pod
Pradědem... Uvedené pozemky podle geometrického plánu vznikly z pozemku p . č. 1834/1 a
1835/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem'
Převodcem pozemků bude Moravskoslezský-kraj' Správa silnic Moravskoslezského kraje,
p.o., se síďem Úprkova 1, 7O2 23 osttav4lČ 000957l l, DIč CZO007571 1, zastoupena
ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem BÓhmem, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v ostravě, oddíl Pr., vloŽka 988

r02t6t2011
Zastupite|stvo města

pro jedna lo
žádost o koupi nemovitosti _ pozemku - p.č. t401 _ druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú' Vrbno pod Pradědem o qÍměře 756 m,. za účelem výstavby gariíá na spodní části
pozemku a wchní část pozemku bude v budoucnu sloužit k ýstavbě objektu bydlení příp.
! nodniká,ni' budolu ě.p. I31 žadatelzlikviduje do 30. 4.2012
Zadatel: R. ' D. , Mnichov 360,79326 Vrbno pod Pradědem

rozhod lo
o lyhlášení záměru na prodej nemovitosti _ pozemku:
- p.č. 1401 _ druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vrbno pod Pradědem o ýměře
756m" abudovy č.p. 131 na pozemku p'č. 1401 za podmínky, že demolici zajistí a provede
budoucí kupující

103l61201Í
Zastupite|stvo města

rozhod lo
o vyhlášení zíměru na prodej nemovitostí _ pozemků:

l. a) pozemek p. č. 1402 - druh pozeLku zalrada v k. ú. Vrbno p. P. o qfoněře 215 m2
b) pozemek p. ě. 1.40311- druh pozemku ostatní plochavk. ú. Vrbno p. P.
o výměře 1382 m'
c) pozemek p. ě. 140312 - druh pozemku zastavěruí plocha a nádvoří v k. ú. Vrbno p.
P. o ýměře 65 m,
d) pozemek p. č.^1404 - druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Vrbno p. P.
ovýměŤe244rť
za účelem: ýstavby rodinného domu

2. a) pozemek p. č,. 439/I - druh pozemku trvalý trar'rrí porost v k. ú. Mnichov p. P., část'
o yýměře cca 370 rnÍ (původní velikost-pozemku 2381 fiť)



zaltčelem: narovniíní užívacích vztahů k pozemku a budově na pozemku, která patří
žadateli. Budovaje užívána za účelem hospodářské budoly a bylo k ní vydráno
kolaudační rozhodnutí č. L17l90 ze dne 20' 4.1990'

b) pozemek p. č. 439/1 - druh pozemku hva1ý trar,ní poro^st v k. ú. Mnichov p' P., část
o ýměře cca 200 m2 (původní velikost pozemku 2381 m2)
za úče1em: narovnéní lžívacích váahů

3. a) pozemek p. ó. 1206/I- druh pozemku omá půda v k. ú. Mnichov p. P., část o
v.-iměře cca 850 mZ (původní ve1ikost pozemku 23 15 m2)
b) pozemek p. č. 120,7 11- druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Mnichov p. P., část
o ýměře cca3l} nť (původní ve1ikos t pozernku 2354 m21
za účelem: výstavby domu s celoročním uživánlm

4. pozemek p. č.494/1 - druh pozemku ostatní plochďostatní komunikace v k. ú.
Mnichov p. P., část o ýměře cca ó0 m2 (původní velikost pozemku 736 m2)
za úče1em: 1. narovniíní uŽívacích hranic s pozemkem města, jelikoŽ na pozemku parc.
č. 520' k1erý je v majetku žadatelů se nachází komunikace, 2. za :úče|em zbudováni
plotu žadatelů

5 ?) pozemek p. Č. 585 - druh pozemku ostatni plochďostatní komunikace v k' ú.
Železná p. P., část o výměře cca 70 mi @ůvodní ve1ikost pozemku 4268 Í?)
b) pozemek p. č. 105/1 - druh pozemku trvalý travní po.rost v k. i. Zelezná p. P., část
o v..foněře cca 20 m. (původní velikost pozemku 520 m')
za úče]em: orgariického uspořádání pozemků, zachovríní jejich ce1istvosti a umožnění
příj ezdu k pozemlďm žadatelky,.jejich uzavi.ením a ochranou op1ocením

L04l6/201'Í
Zastupitelstvo města

rozhod la
nelyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků:

- pozemek p. č. 880 - druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Vrbno p. P. o výměře
185 m"
- pozemek p. č. 418/1 - druh p ozemku zahrada v k.ú. Vrbno p. P., o qýměře 65 m2

Í05|612011
Zastupitelstvo města l

rozhod lo
o prodeji nemovitostí _ pozemků s podmínkou uzavření kupní smiouvy do 1 rokrr od
roáodnutí zastupitelstva:

1. pozemek p. č. 1 189 - druh pozemku ostatní plochďostatní komunikace v k.ú.
Mnichov p' P. o r,"ýměře 435 m,
za účelem: přístupu k domu č.p. 220 a pozemkl paÍc.č. 119I
žadatelé: Ing' I-., IB; - CSc. aMgi. V .B' L, Kolofikova 646,721 00
Ostrava - Svinov
za cenu 100,-Kč/m2 + ostatní nrík1ady spojené s prodejem



2' pozemek p. č. 503 _ zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vrbno p. P., podíl pozemku
224l10oo, (původní velikost 928 m2). Na pozemku se nachází budova č. p. 165 a podíl
pozemku se váahuj e k podílu býové jednotky, kterou žadatel vlastní.
za úče|em: narovniírrí uŽívacích vztahů
Žadate|: h . Á" - Mys1ivecká 165,793 26 Vrbno p. P.
za cenu 100,- Kč/ď podle pŤíslušného podílu 224|1OOO + ostatní náklady spojené
s prodejem

3. pozemek p. č. 1139 - druh pozemku ostatní plochďostatrrí komunikace v k. ú.
Mnichov pod Pradědem, část o výrrněře 

""u 
j0 *, (původní velikos t pozertlk,a 229 rri)

za účeiem: narovnání hranic pozemku a zbudování nového plotu (dořešeď užívacích
vztahů)
žadatelka: D, .P' ' Rooseweltova 55'719 00 olomouc
za cenu 100,- řč/ď + ostatní niiklady spojené s prodejem

4. pozemek p. č.624 . druh'pozemku trvalý travní porost v k. ú. Vrbno pod Pradědem,
o ce|kové v1 měře I3ó m,
za úČelem: -4Ivoření fi:nl..čního celku s nemor,itostí č. p. 563
žadatelé: Ing. E' At aI, At i, Riegrova 563,793 26, Vrbno pod
Pradědem
za cenu 100,- Kč/m2 * ostatní náklady spojené s prodejem

5. pozemek p' č. 880/1- druh pozemku.trva1ý travní porost v k. ú. Mnichov pod
Praděden1 částo vjrrněŤe cca Í20 rr} (původní veiíkost pozemku 5613 m2)
za úče1em: přístupu k v1astnímu pozemku
žadúel: Ii H, , S. K. Neumanna 1509'269 01, Rakovník
za cenu 100,- Ki/m. + ostatní niíklady spojené s prodejem

6. pozemek p. č. 336 - druh pozemku ostatní plochďostatní komunikac e v k. ú. Zelezná
p. P. , část o výměře 12 m2 (původní ve1ikost poz eÍnk:u 724 Íď)
za úče1em: uvedení pozemku do původního stal'rr před plynofikací a ucelení tvaru
pozemku ve vlastnictví manŽelů Mar1ínkových
žadatel:B. Mt , Zelezná l1,793 26 Vrbno p. P.
za cenu 100,. Kč/m/ + ostatní náklady spojené s plodejem

.7. pozemek p. č. 1303 - druh pozemku omá půda v k.ú. Mnichov p. P. , o výměře 48 m2
za účelqm: lryužití pozemku jako zahrádky pro pěstování zeleniny
žadate1: Ing. Pl st- " <, Cholevova 9,"I00 30, ostrava-řkabůvka
za cenu 100,- Kč/m/ { ostatní naklady spojené s prodejem

106t6t2011
Zastupitelstvo města

L re re  na  vědomí
zprálu TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNo, s.r.o. o r,ryužití finaněních prostředků
zEKO-KOMu



107/612011
Zastupitelstr,'o města

p ro j edna l o
náwh připravované oZY č,.2l201l o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přeprar,y, třídění, ryržvlání a odstraňoviíní komunálních odpadů

vy  dáv  á
ozv č' 2l20II o místr:rím poplatku za pÍoýoz systómu shromaŽďování, sběru, přepravy,
řídění' vyuŽívání a odstraňoviání komunálrrích odpadů

I08l6t20ll
Zastupitelstvo rněsta

p ro j edna l o
návrh připravované oZY č. 3/20|I, již se zakanýe na území města Vrbno pod Pradědem
provozovat výhemí hrací přístroje, interaktiní vídeolotemí terminríly a jiné podobné hry

vydává
ozv č.3/201I, jíž se zakazu1e na území města Vrbno pod Pradědem provozovat ýhemí
hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály ajiné podobné hry

109l6l20ÍI
Zastupitelstvo města

pro jedna lo
náwh rozpočtové zněny č. 4 v příjmové i l"ýdajové části rozpočtu
Upravený ro4)očet po 4. změně bude činit na straně příjmů Kč 144.812,023,-
Upravený rozpočet po 4. změně bude činit na straně ýdajů Kč 134.977.835,-
Rekapitulace včetně financoviiní na straně příjmů i ýdajů činí Kč 145.,782.835,-

schvá l i l o
rozpočtové změny dle pŤedloŽeného návrhu

uk l ádá
Radě města rozpracovat rozpočtovou změnu č. 4 do podrobného členění a předložit ji
zastupitelům města k iďormaci
Zodp: Rada města TKz 19.1.2012

ttD/6t2011
Zastupitelsfvo města

de legu je
Radě města pravomoc podle zékona o obcích č' 12812000 Sb., $ 102 odst' 2a) pÍovádět
rozpočtová opatření stanovená ziákonem o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. $ 16' odst. 3a) _ přesun rozpočtoých prostředků, při němž se jednot1ivé příjmy
nebo ýdaje navzájem ovlivňuji, arlížby se změnil jejich celkoý otrjem nebo schváený
rozdíl celkoých příjmů a v.ýdajů do 31, 12. 20II



11Il6l20Ít,
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí
návrh rozpočtového ýhledu sestaveného na roky 2012 - 2016

l12t6tz0t1,
Zastupitelstvo města

pro- jedna lo
náwh rozpočtu na rck2012:
příjmová část rozpoětu činí 86.507.000 Kč
ýdajová část rozpočtu činí 99.800.000 Kě
rekapitulace včetně financovrání na straně příjmů i ýdajů činí 100.605.000 Kě

schvá| i l o
rozpočet na rok 2012 dle předloženého návrhu po úpravách:
příjmová ěást rozpočtu ve ýši 86.807.000 Kč
ýdajová čtást rozpočtu ve ýši 99.800.000 Kč
rekapitulace včetně ťrrrancoviíní na straaě příjmů i ýdajů ěiní 100.605.000 Kč

uk lád  á  l
Radě města rozpÍacovat Ío4'očet na rck 2072 do podrobného členění
Zodp: Rada města TKz Í9.1.2012

1I3/6t2011
Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí

iýqaci lllcnir-nnesení č,.77/4/2011_ stav přípraly kanalizačních přípojek v částech
lu cÍlov a Lelezná

I14t6t201I
Zastupite|stvo města

pro jedna lo
návrh textu k doplnění j ednacího řádu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem ke způsobu
hlasovlání 

l

rozhod lo
o doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem

rl.5t6t20t1
" Zastupitelstvo města

bere  na  vědomí
termíny jednríní RMě a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2012

6



lÍ6l6l20\l
Zástupitelstvo něsta

bere  na  vědomí
zápís z jednári finaněního ýboru ze dne 30. 1 1. 201 1

1t7t6t20tl
Zastupitelstvo města

uk l ádá
odpovědět na dotazy a připomínky občanů a zastupitelů města
Zodp: Rada města TK: 15. 1.2012

Materiálv bez usnesení:

1. Volba člena majetkového ýboru
2. Žádost o koupi nemovitostí _ pozemků:
. p. č. 153 . druh pozemku ostatrí plocha.v k' ú. Mnichov p. P. ' ěást o v.ýměře cca 180 m2

(původní velikost pozerrrku 836 ď)
- p. č. 899/5 _ druh pozemku zastavěná ploctra a nádvoří v k'ú. Vrbno p. P. , o ýměře
303 m, a budova na pozemku č.p. 582

3. prodej nemovitostí _ pozemků:
- črást pozemku p . é. 465 - druh pozemkrr omá půda v k. ú. Mnichov p. P. , o celkové v..finěře

5942 m" označená dle GP ě. 57 8-167 1201 0 jako parc. č' 465 l 1 o vyměŤe 3 4B #

4. ozy č.4/20L| o místrích poplatcích._ staženo z programu jednríní

Ing. Helena Kudelová
starostka města

Zapsala: Mgr' Alerra Kiedioňová
Kontroloval: Ing. Miloslav Adámek
Rozdělovník : 16 x Změ, 5x Rmě, lx seklet8riát, lx tajemnik, lxMěK' lx
Ve Svahu, lx ZS
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