
MĚsTo VRBNo PoD PRADĚDEM

USNESENI

8. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem
dne 15. 3.2012

120t8/2412
Pozvánka

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po pro.iednání:

1. schvá| i lo
program jednání zastupiteIstva

121t812012
Kontro|e plnění usnesení

Zastupitelstvo města Vrbno pod PIaděqem po projednání:

í. bere na vědomí
kontro|u p|nění usnesení

77l4t2011 . připravit a před|oŽit
splaškovou kana|izaci Mnichov -
budoucího provozování
zodp: Rada města

109/61201í - rozpracovat rozpočtovou změnu č.
zastupiteIům městá k informaci
Zodp: Rada města

rozbor přípojek nemovitostí na
tecňnického řešení a podmínek

spIněiio

podrobného ě|eněnÍ a před|oŽit ji

sp|něno

zastupitelŮm města
Železná z poh|edu

4do

112l6|2t12 _ rozpracovat rozpočet na rok |012 do podrobného č|enění
Zodp: Rada města l' sp|něno

1171612011- odpovědět na dotazy a připorhínky občanů a zastupitelů města
Zodp: Rada města sp|něnd

118l7l2o12 - í - rozpracovat rozpočtovou změnu č. 1 do podrobného aenění
Zodp: Rada města sp|něno

ť,8n I2o12 _ 2 . rozpracovanou změnu č" 1 pňBdloŽit zastupitelům města k informaci
Zodp: Rada města splněno



122t8t2012
Úprava ceny vodného a stočného

ZastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. schva|uje
úpravu ceny Vodného a stočného od 1.7 .2012 pro všechny odběratele
vodné 22'30lm. KČ včetně DPH
stočné 22.30im3 Kč Vóetně DPh

2, schvaluje
provádění odečtů Vody 2x ročně. k 30.6. a 3í.12'

3. uk|ádá
Radě města předIoŽit kaIkulaci nák|adů
zodp.: Rada města TK:14.6.2O12

123t8t2012
Koupě pozemků

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po prolednání:

í. rozhodlo
o koupi nemovitosti - pozemkÚ za cenu 100 Kč/m2:

a) části pozemku parc' č. 520 - druh pozemku zahrada v k.ú. Mnichov pod Pradědem o
výměře cca 50 m?. (PŮvodní velikost pozemku je o ce|kové výměře 396 m2). Pozemek je
zapsán na LV č. 2o8.
ProdávaiícÍ isou:
sJM M ' J, a M( J l, Mnichov 167, PSČ: 793 26, Vrbno pod Pradědem
Účel: část komunikaie na pozemku prodávajících - narovnání v|astnických vžtahů

b) části pozemku parc, č. 435 - druh pozemku zahradao výměře cca 20 m2. (PŮvodní
Velikost pozemku je o celkové výměře.50 m1, části pozemku parc. č' 438 - druh iozemku
trva|ý travní porost o Výměře cca 20 m2 (Původní ve|ikost pozemku ie o ce|kové výměře 516
m.) a.Části pozemku parc. č. 436 - druh pozemku zastavěná p|ocha a nádvoří o v'iměře cca
20 m,' (PůVodní Ve|ikost pozemku je o pelkové rnýměře 291 m2;. všechny vrýše uvedené
pozemky jsou v k.ú. Mnichov pod Pradědem na LV č. 129.
ElodáVailgi-isa[
Kr- : M Vlnichov 1 19. PSČ: 793 26,Vrbno pod Pradědem. Dodí| 1t2
Lr Je Mnichov ,l 19. PSČ: 793 26,Vrbno pod Prad&em, podíl 1/2
Úče|: část komunikace na pozemku prodávajícíc*r - narovnáni vlastnickyctr raahŮ

c). cast| pozemKu parc. č. 105/2 - druh pozemku trva|ý travní porost o Výměře cca 75
T.. (PůVodní velikost pozemku je o ce|kové výměňe 157 m2), pozemek se ňacháí v k.ú.
Ze|ezná pod Pradědem a je na LV č. 87.
ProdáVaiíci ie:
Hl zd Tichá 75, PSČ: 790 81, Česká Ves' ola. Jeseník
Uce|: navrŽená směna pozemků pod|e Žádosti. 

.



2. pověřuje
Starostku města k podpisu kupních smluv

124t412912
Pravid|a pro prodei nemovitého maietku - pozemků

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í, rozhod|o
nestáhnout z jednání ZM dva návrhy Pravidel pro prodej nemovitého majetku * pozemků

2. rozhodlo
o dop|nění náVťh^u pravide| zpracovaných Městským úřadem o pozemky nestavební-ostatní
za cenu 30 Kďm'

3. nepřija|o
náVrh nahradit č|ánek č. 5 z návrhu pravide| MěÚ dánkem č. 6 navrhu pravidel zpracovaných
maietkoVým Výborem

4. nepřija|o
Pravid|a pro prodej nemovitého majetku-pozemkú

125t8t2012
Vyh|ášeni záměru na pÍodej nemov]tosti - pozemků:

Zastupite|stvo města Vrbno pod PÍadědem po projednánÍ:

1. rozhodlo
o vyh|ášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků:

í .
pozemek.parc' č. 52a - druh pozemku ostatn| p|oď|a v k. ú. Mnichov pod Pradědem o
výměře 156 m2
za úče|em: získání uce|eného tvaru pozedku a zahrady

2.
pozemek parc' č' 580. druh pozemku omá půda v k. Ú. Mnichov pod Pratlědem ó
výměře 331 m2
za Úče|em: výstavby malého montovÉ*rého domu

3.
a) pozemek parc. č. 575 - druh pozemku zahrada v k. ú. Mnicňov poo eraděem o výrrrěre
57í m,
b) pozemek parc. č. 572 . druh pozernku zahr* v k. ú. Mníď|ov pod Pradědem o výrněňe
384 m'
za úče|em: stavby



4.
a) pozemek parc. č. 503/1 - druh pozemku ostatní plocha V k. ú- Že|ezná pod Pradědem o
výměře 472 m2
b) pozemek parc' č' 509 . d|uh pozemku ostatní p|ocha v k. ú. Že|ezná pod Pradédem o
výméře 724 m?
c) pozemek parc. č. 510/1 - druh pozemku ostatní p|ocha v k. ú. Že|ezná pod Pradědem o
Výměře 544 m'
za úče|em: sce|ení pozemkú a za.iištění funkčního celku s při|éhajícími pozemky ve
vlastnictví Žadate|e

J.

a) pozemek parc. č. 12o4l1 - druh pozemku zahrada v k. ú. Mnichov pod Pradědem o
vvmere gzJ m-
b) pozemek parc. č. 1206/1 - druh pozemku omá pŮda V k. ú. Mnichov pod Pradědem,
část o výměře cca 1500 m, (puvodní velikost pozemku je o výměře 2315 m2)
za úče|em: Stavby rekreačního objektu vesnického typu s možností tíVa|ého bydlení

126t8t2012
Prodeie nemovitosti - pozemků

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1- rozhodlo
o prodeji nemovitostí _ pozemků s ppdmÍnkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od
rozhodnutí zastupite|stva. za cenu 100 Kďm, + nák|ady spojené s prodejem:

1 .
a) poz.emek parc' Ď. 1402 - druh pozemku zahrada v k. ú- Vrbno pod Pradědem o vrýměře
215 m2
b) pozemek parc' ó. 1403/1- druh pozemku ostatní p|ocha v k. ú. Vrbno pod Pradědem o
výméře 1382 m2
d) pozemek parc' č'.1404 - druh pozemku ostatní p|ocha v k. Ú. Vrbno pod Pradědem o
výměře 244 m?
za úče|em: Výstavby rodinného domu
žadate|: Fr : Ce rám. Sv. Michala 128!28,793 26 Vrbno pod Pradědem

c) pozemék parc. č. 140312. druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vrbno pod
Pradědem o výměře 65 m, 'l
za úcelem: podnikání - kosmetický salón, prodej kosmetiky a kadeřnictví
žadate|: Ar ) Nové doby 433, 793 26 Vrbno pod Pradědem

1 ,

a) pozemek parc ' č. 43911 - druh pozemku trvalý travní porost V k. ú. Mnichov pod
Pradědem, část o výměře cca 370 m2 (původní velikost pozemku 238'| m2)

za úče|em: nárovnání uŽívacích Váahú k pozemku a budově na pozemku, Kerá patří
ŽadateIj.
Žadatel: J; Kr a Dr .1 Kí ,, Mnichov 197, 793 26 Vrbno pod Pradědem

b) pozemek parc. č. 439/1 - druh pozemku trva|ý travní porost v k. ú. Mnichov pod
Pradědem' část o Výměře cca 60 m2 (původní ve|ikost pozemku 2381 m2)



Žadatelé: Ji L r  aM  K , ' Mnichov 1 19' 793 26 Vrbno pod Pradědem
za úielem: narovnáni uŽíVacích VztahŮ

Ó.
a) část pozemku parc' ě. ,120611 dle G.P. č.607-712012 označen jako pozemek parc. č.
120614_ druh pozemku orná puda o výméře 850 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem
b) část pozemku parc. č. 120711 d|e G.P. č. 607-7l2o12 označen jako parc. č. .l20714. druh
pozemku trva|ý travní porost o výměře 31 0 m2
za úče|em: Výstavby domu s celoročním užíváním
Žadate|: H le a' střelniční 540' 793 26 Vrbno pod Pradědem

4.
pozemek parc. Č' 4g4l1 - druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikacé v k. ú. Mnichov
pod Pradědem, část o výměře cca 60 m2 (původní velikost pozemku 736 m2)
_ pouze za podmínky, že bude uzavřena budoucÍ smlouva o zřízení věcného břemene' kdy
Město Vrbno pod Pradědem bude jako oprávněný ke vstupu a Vjezdu na pozemek parc. č.
519' 520 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, ato bezúplatně a v|astníci pozemku '] f M,
a J' W budou jako povinní tryět vstup oprávněného za Účelem opravy a
údnDy vodavodního řadu,
za ÚČelem: 1. narovnánÍ uŽíVacích hranic s pozemkem města. je|ikoŽ na pozemku parc. č.
520' který je V majetku Žadatelú se nachází komunikace, 2. za úěe|em zbudování plotu
Žadatelů
Žadatel: J Mr

5 .
a) pozemek parc. č' 585. druh pozemku ostatní p|ocha/ostatní komunikace v k. ú. Že|ezná
pod Pradědem' část o výměře cca 70 m2 (původní ve|ikost pozemku 4268 m2)
b) pozemek parc. č. 105/1 . druh.pozemku trvalý travní porost v k. ú. Že|ezná pod
Pradědem, část o Výměře cca 20 m. (půVodní Velikost pozemku 520 m,)
za Úcelem: uspořádání pozemků' zachování jejich ce|istvosti a umoŽnění příjezdu k
pozemkúm žadateIky. jejich uzavřením a ochranou oplocením
žadate|: Zc '.t. ,, Tichá 75, 790 81 Česká Ves. okr. Jeseník
adresa ve Vrbně' Ze|ezná 1 16. Vrbno o. P.

6 .
pozemek parc. č. 465/1 - druh pozemku orná půda V k. ú. Mnichov pod Pradědem, označen
d|e GP č. 578_167l2o10 jako parc- č.46511 o výměře 3443 m2.
Před dě|enim pod|e G.P' by| pozemek veden jako parc. č. 465 o ce|kové výměře 5942 m,.
za účelem: Výstavby rodinného domu
Žadatel: Ml ' L

A ,  .  L I
nám. Sv. Michala 515, 793 26 Vrbno pod Pradědem
nám. SV. Micha|a 515' 793 26 Vrbno pod Pradědem

127t8t2012
Prodej pozemku parc. č. 140í a budovy č.p- 131

Zastup.teIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - budovy, stavby a pozemku s podmínkou uzavřenÍ kupní sm|ouvy
do 1 roku od rozhodnutí zastupite|sfua a za podmínky demo|ice budovy ě.p. 131



2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti č.p. 131 a pozemku p'č. 1401v k.ú. Vrbno pod Pradědem dražbou

3. řozhodlo
o nejniŽší vyvoláVací ceně pozemku p.č. 140í v k.Ú' Vrbno pod Pradědem 150 Kďm2 a
ceně objektu č.p. 131 za 1 Kč

4. stanovuje
podmínku prodeje - demolice objektu kupuiícím bude provedena do 3 měsíď od podání
náVrhu na zápis do katastru nemovitostí

5' uk|ádá
připravit Vyhlášení draŽby
Zodp.: Rada města TR:14.6.2612

128t8t2012
ozv č. 1l2o12 o místních poplatcich

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem P? Projednání:

1. vydává
oA| č' 1l2o12 o mistních poplatcích

129t8t2012
Přispěvek na činnost organizacÍm pracujicím s dětni a mládežl na rok 20{2

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednánÍ:

í. rozhodlo
o poskytnutí přispěvku na sportovní činnost dětí a m|ádeŽe ve věku do 18 |ět organizacírn
d|e návňu ve výši 650 Kčiosoba/rok

2. pověřuje
starostku města podpisem sm|uv .t

'130t8t2012

Žádost o prodloužení sp|atnosti návřatné finanční výpomoci . Euroregion Praděd

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomÍ
Žádost Euroregionu Praděd o prod|oužení termínů s$atnosti návratné finanční výpomoci.



2. nesouh|así
s prodlouŽením termínu sp|atnosti o jeden rok, tj. do 31.7,2013

3. souh|así
s poskytnutím nové návratné finanční výpomoci ve výši Kč í26.000,- se sp|átností di)
31. 7 . 2013, a to po zap|acení stávající náVratné ÍinančnÍ ýpomoci pos$nuté na zékladě
sm|ouvy č,.76J2011ve výši Kč 126.000,- , jejíŽ sp|atnost byla sjednána ke dn| 31. 7. 2012

4. pověřuje
starostku města podpisem sm|ouvy o poskyhúí návratné finanční Výpomoci

fi'ti812012
Žádost o pos|qítnutí návratné Íinanční výpomoci . Spolek Přáteté Vrbenska

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po pÍojednání:

1. rozhodlo
o poskytnutí náVratné finenční Výpomoci Ve V!ýši Kč 270 00o,- se sjednáním spla*rcsti do
30. 6. 2013

2. pověřuje
starostku města podpisem smlouvy o poslrytnrrtí návrabré fnanční Výpomoci

132t8t2012
Návrh rozpočtovQ 4něny č,.2l2o12

. i ' .

zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po proiednání:

í. schvaluie
náVrh rozpočtových změn d|e při|oŽeného hávÍhu

2. ukládá
Radě města rozpracovat rozpočtovou změnu č. 2 do podrobrÉho č|enění
zodp.: Rada města

3. ukládá.
Radě města rozpracovanou změnu č. 2 předlo*t ZM k infuímaci
Zodp.: Rada města

TX: í{ 6.2Íl{2

TK: {'l.6.'20í2



133t8t2012
Poskytnutí dotace z rozpočtu města na soc.á|ní s|třby

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. bere na vědomí
informaci o poskytování pečovatelské s|užby,

2. rozhodlo
pod|e s 85 odst. c) zákona o obcích, o poskytnutí dgtace ve Výši 43o.ooo,- Kč spo|ďnosti
Help.in o.p.s. Bruntá|, poskýující ve Vrbně pod Pradědem petlovďe|skou s|uŽbu'

3. rozhodlo
pod|e s 85 odst' j) zákona o obcích, o uzavření sm|ouvy se spo|ečností Helpin o.p.s' Bruntál
o poskytnutí dotace d|e předIoženého návrhu,

4. pověřuje
starostku města podpisem této sm|ouvy

134t4t2012
Kana|izační pffpojky v částech Mnichov a Žde,zná

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í' bere na vědomí
stav přípravy kana|izačních přípojek v částech Mnichov a Žebzná ke dni 15.3.2012

't35tBr2012

Vo|ba člena majetkového i4iboru

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. zvolilo
č|ena majetkového výboru pana Mgr. Fofišé Fotopulose

136t8t2012
zápis kontřolního výboru

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:
.|. bere na vědomí
Zápis kontro|ního nýboru ze dne g-1- 2012



137t8t2012
Zápisy majetkového výboru

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po píojednání:

í. bere na vědomí
zápisy majetkového výboru ze dne .l4' 2.2o12 aze dne 21. 2. 2012

138t8t2012
Zápis finaněního výbo?u

Zastupitelstvo měSta Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. bere na vědomí
zápis z finančního tlýboru ze dne 29.2.2012 včetně opraw

139t8t2012
Dotazy a připomínky občanů a zastupit€lů

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1' ukládá
odpovědět na dotazy a připomínky občanŮ a zastupite|ů
zodp.: Rada města TKl11.6.2aÍ2

,lu
|ng. Miloš Lasota

t t

lng. Helem
mistostarosta stenrod{a

zapsala: MgÍ. A|ena |Hroňová
Kontío|ova|: |ng. MiÍoshv Adánek

Ť:.,trurš'J'::'%5x 
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