
MĚsTo VRBNo PoD PRADĚDEM

usrueseni
z 12, zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 13. 9. 2012

176t,,t2t2012
Zahájeni a schválení programu - procedurá|ní zá|ežitosti

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. schvá|ilo
program jednání zastupite|stva dop|něný o 2 body:
1. podání Žádosti do RoP PR-ČR na projekt Knihovna Ve Vrbně p. P. a KD v G|ogówku
2. petice oběanů proti záměru vybudování vyh|ídkové věŽe při revita|izaci smuteění síně a
jeho zařazení v programu jako bod ě. 4
3. přesunutí bodu zimní údržba za majákopráVní b|ok

177t12t2012
Zpráva o ěinnosti Rady města

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomi
zprávu o ěinnosti Rady města

178t12t2012
Kontro|a pInění usneseni

Zastupiie|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1' bere na vědomí

141l9l2o,|2 - před|oŽit na zasedání ZM v září 2012 informace o způsobu úklidu a návrh
P|ánu zimní údrŽby MK ve městě 20.12-2013
Zodp.: Rada města sp|něno

16111012012- rozpracovat rozpoětovou změnu ě' 4t2o,|2 do podrobného č|enění a před|ožit
zastupite|ům města k informaci
zodp': Rada města

16311012012 - zapracovat dotaci do rozpoětové změny č. 4 (dotace na
rolby)
Zodp.: Rada města

spIněno

pořízení sněžné

spIněno



,|6711012012 - kronikáň(ám před|oŽit ěistopisy kronik města 20o,|, 2002,
svo|at veřejné jednání ke kronikám za úěasti obou kronikářek
zodp.: Rada města

Zodp.: Rada města

16811012012 - 1 a 17511112012 - 2 odpovědět na dotazy a připomínky oběanů a zastupite|ů
Zodp.: Rada města sp|něno

16811012012 - 2 - před|ožit informaci o efektivnosti třídění odpadů ve městě

2003 a 2009 a

spIněno

splněno

,|69/|012012 - 1 - zapracovat výdaj do rozpočtové změny ě. 4t2o12 (zakoupení vozid|a VW
Crafter hasičům)
zodp.: Rada města sp|něno

17311112012 - 2 - Íozp|acovat rozpoětovou změnu ě. 512012 do podrobného ě|enění a
před|oŽit ji zastupite|ům města k informaci
Zodp.: Rada města splněno

179n42012
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ÚŘzsvM cR

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1' souh|así
s podáním Žádosti u Ón - Úrao pro z.astupování státu ve věcech majetkoyých, Rašínovo
nábřeží^390l42,.l28 00 Praha 2 o bezúp|atném převodu pozemku parce|y č. 2.81/3 o Výměře'| 64 m2 v katastrá|ním území Vrbno 

.pod 
Prádědem bo vlastnictví města. Jedná. se o

ochranné pásmo komunikace Stře|niční u|', místo ze|eně a je využíváno také pro odk|ad
sněhu v zimním období

180112t20',t2
Bezúp|atný převod - darování pozemků Povodí odry

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. nesouhlasí
s bezÚp|atným převodem - darováním těchto nemovitostí:

alěisl pozemku parc. ě' 171812 d|e G.P. ě,' 726-17t2010 oznaěen jako pozemek parc. ě.
í 718/6 - druh pozemku |esní pozemek o výměře 5532 mz v k.ú' Vrbno p/P

b) část pozemku parc. č. ,|7,|9 d|e G'P' č,.726-1712010 označen jako pozemek parc' ě..1719/3 - druh pozemku ostatní p|ocha/ostatnÍ komunikace o výměře 293 mz v k.ú. Vrbno p/P

c) ěást pozemku parc. č. 1720 d|e G.P. ě. 726-1712010 oznaěen jako pozemek parc' č.
172013 - druh pozemku |esní pozemek o výměře 635 mz v k.ú. Vrbno p/P

za úče|em: zkva|itnění p|nění povinností správce toku d|e zákona ě. 254lo1 sb'. o vodách.



Jedná se také o odstranění d|ouhodobého nesou|adu skuteěného stavu v terénu s evidencí v
katastru nemovitostí.
žadate|: Povodí odry' s.p., Varenská 49,701 26 ostrava' |Ó: 7089002.1

18'U't2J2012
Bezúp|atný převod pozemků od Pozemkového fondu čR

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s podáním Žádosti u Pozemkového fondu ČR o bezúp|atný převod pozemků do v|astniďví
Města Vrbno pod Pradědem:

a) pozemek parc. ě. 347 - druh pozemku ostatní plochďostatní komunikace v k.ú. Mnichov
p/P o výměře 1106 m2 (d|e ÚP je pozemek z ěásti veden jako omá půda a z ěásti není území
řešeno)

b) pozemek parc. ě. 609 - druh pozemku ostatní p|ochďostatní komunikace v k.ú. Mnichov
p/P o uýměře 7647 m. (d|e UP není území řešeno)

c) pozemek parc' ě.74oh - druh pozemku qstatní p|ocha/ostatní komunikace v k.ú. Mnichov
p/P (d|e UP není území řešeno)

d) pozemek parc. ě. 846 - druh pozemku ostatní p|ocha/ostatní komunikace v k.ú. Mnichov
p/P o uýměře 2092 m. (d|e UP není území řešeno)

e) pozemek parc. ě' 866/4 - druh pozemku zastavěná p|ocha a nádvoří v k.ú. Mnichov p/P
o výměře 153 m2 (d|e ÚP orná půda)

í) pozemek parc. č. 933 - druh pozemku ostatní p|ochďostatní komunikace V k.ú. Mnichov
p/P o výměře 535 m, (d|e ÚP není území řešeno)

g) pozemek parc. č..944 - druh pozemku ostatní p|ochďostatní komunikace v k'ú. Mnichov
p/P o výměře ,|269 m2 (d|e ÚP území není řešeno)

h) pozemek parc. č. 4í5 - druh pozemku ostatní p|ocha/ostatnÍ komunikace v k.ú. Že|ezná
p/P o rnýměře 1539 m2 (d|e ÚP není území řešeno)

i) po;emek parc. č. í023 - druh trvalý travní porost v k.ú. Mnichov p/P o uýměře 2287 m2
(d|e UP území rekeaěně-sportovn|ch zařížení a staveb)

j) pozemek parc. ě.444 - druh pozemku.ostatní p|ocha/ostatní komunikace v k'ú' Že|ezná
p/P o V'ýměře 2644 m. (d|e UP není území řešeno)

k) pozemek parc. ě- 44611- druh pozemku orná půda v k'ú. Že|ezná p/P o výměře 3878 m2
(d|e UP území byd|ení venkovského typu)

|) pozemek parc. ě. ,|508 - druh pozemku trva|ý travní porost v k.ú. Vrbno p/P, ěást o výměře
cca 9000 m. - původní ve|ikost pozemku je 19032 m, (d|e UP je ěást' o kterou je žádáno,
území byd|ení městského typu)



182i12i2012
Koupě části Pozemku

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednánÍ:

1, rozhodlo
o koupi nemovitosti - pozemku

části pozemku parc' ě.447 d|e G.P. č,.6,|9.123120.|2 označen jako pozemek parc. ě,' 44712 -
druh pozemku zahrada o výměře 429 mz v k'ú. Mnichov pod Pradědem' Pozemek je zapsán
na LV č. 15
Brodávaiící: BrunhiIde schmidtová' Mnichov č.p. 299' 793 26 Vrbno pod Pradědem
Uče|: napravení majetkoprávních zá|ežitostí - V ěásti pozemku je u|oŽena prop|achovací a
revizní šachta, kana|izační potrubí
za cenu 100 Kďm2

,t83r',t2t2012

Zrušení usnesení č. 151l1ol2012 bod ,| A. a bod í' D. a)'b)'c)

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

,|. bere na vědom|
a) odstoupení pana Jaromíra Tichého, Mnichov ě.p' 354, Vrbno pod Pradědem ze dne 16. 7.
20,|2 od podané žádosti o odkoupení pozemku parc. ě. 528 od Města Vrbno pod Pradědem
v k.ú. Mnichov pod Pradědem z dŮvodu nesouh|asu se stanovenou cenou 100 Kďmz

b) nesouhlas ze dne 20. 7 . 20,|2 pana Jana Richtera se stanovenou cenou pozemků ve výši
100 Kě/mz u parc' ó. 503/í, 509 a 510/1, vše v k.ú. Že|ezná pod Pradědem

2. ruší
a) usnesení ě. 15,|11012012 bod 1. A ze dne 14' 6. 2o,|2 o prodeji pozemku parc' ě. 528 v
k'ú. Mnichov pod Pradědem panu Jaromíru Tichému, Mnichov ě.p. 354, 793 26 Vrbno pod
Pradědem za cenu 100 Kďmz

b) usnesení.ě. 151l,|0l2o12 bod 1. D. ze dne 14' 6. 2012 o prodeji pozemků parc. č' 503/1,
509 a 5.|0/.t, vše v k.ú. Že|ezná pod Pradědem panu Janu nicnteŇi, Mnichov ě.p. 229,
793 26 Vrbno pod Pradědem za cenu 100 Kďmz

184t1212012
Prodeje nemovitosť - pozemků

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1, rozhodlo
o prodeji nemovitostí - pozemků s podmínkou uzavření
rozhodnutí zastupiteIstva:

kupní sm|ouvy do 1 roku od



A.
pozemek parc' ě. 92/2 - druh pozemku ostatní p|ocha v k. ú. Mnichov p/P o v.ýměře ,í6 mz
za úěe|em: narovnání uŽívacích vztahů k pozemku
Žadate|: Lenka Bednaříková, nám. Sv. Micha|a 506/14' 793 26 Vrbno pod Pradědem
za cenu 100,-Kďm2 + ostatní nák|ady spojené s prodejem

B.
pozemek parc. ě' 58 - druh pozemku ostatní p|ocha v k. ú. Vrbno p/P' část o výměře cca 650
6z (původní ve|ikost pozémku je o výměře 878 m2)
za úěe|em: zahrady a narovnání uŽÍvacÍch váahŮ
Žadate|: Bohumi|a Beránková a A|ois Beránek' Hřbitovní 219' 793 26 Vrbno pod Pradědem
za cenu 200'.Kďm2 + ostatní nák|ady spojené s prodejem

c.
pozemek parc' č. 988/,1 - druh pozemku trva|ý travní porost V k' ú. Mnichov p/P o výměře
2890 m2
za úěelem: výstavby rodinného domu k trva|ému byd|ení, kteý bude převáŽně ze dřeva a
bude svým vzh|edem zapadat do oko|ní zástavby
Žadate|: Marta Kovačičová, Nové doby 433' 793 26 Vrbno pod Pradědem
za cenu 150'-Kďm2 + ostatní nák|ady spojené s prodejem

2' stahuje z progÍamu
prodej nemovitostí - pozemků:

a) pozemek parc. é' 627 - druh pozemku zahrada v k.ú. Vrbno p/P o výměře 76 6z - pod|e
spo|uv|astnických podí|ů k budově č.p' 218

b) pozemek parc. ě. 626. zastavěná p|ocha a nádvoří v k.ú. Vrbno p/P o rnýměře 587 mz -
pod|e spo|uv|astnických podílů k budově ě.p. 218

c) pozemek parc' ě. 625/1 -druh pozemku zahrada V k.ú. Vrbno p/P o ve|ikosti 897 mz

d) pozemek parc. č. 62512 - druh pozemku zahrada v k.ú' Vrbno p/P o ve|ikosti 34 m2
za úče|em: vyřešení majetkoprávních zá|ežitostí k budově č.p. 2.18 a k pozemkům, |(eré
patří k budově

18ď1a2u2
Vyh|ášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků:

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

L rozhodlo
o vyh|ášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků:
A.
pozemek paÍc. ě.424 - druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Mnichov p/P' ěást o výměře cca
339 6z (pŮvodní ve|ikost pozemku je o Výměře 1374 m2)
za úče|em: přístupu k rodinnému domu

B.
a) pozemek parc. ě. 398 - druh zahrada o výměře 487 m2 V k.ú' Mnichov p/P



b) pozemek parc. ě. 397/í - druh trva|ý kavní porost v k.ú. Mnichov p/P, ěást o výměře cca'|650 mz (původní velikost pozemku je o výměře 3169 m2)
za Úěe|em: připojení ke stávajícím pozemkům a WuŽitím jako zahÍady

c.
a) budova stavba ě.p' 582 umístěná na pozemku p' ě. 899/5 na LV č. 554 v k.ú' Vrbno p/P
b) pozemek parc. ě. 899/5 - druh pozemku zastavěná p|ocha a nádvoří na LV ě' 554 v k.ú.
Vrbno p/P o Výměře 303 m2
za úče|em: podnikání . provoz sto|árny

D.
b) pozemek parc. ě. 397/1 - druh pozemku trva|ý travní porost v k'ú. Mnichov p/P o výměře
cca 15o0 mz (púvodní velikost pozemku je o výměře 3.l69 m2)
za účelem: výstavby domu k trva|ému byd|ení, Kený bude zapadat svým vzhledem do oko|ní
zástavby

E,
pozemek parc. č. 83 - druh pozemku trva|ý travní porost v k' ú. Vrbno p/P o Výměře 579 m2
za úče|em: dokoupenÍ zahrady k ostatním pozemkům Žadate|e

F.
pozemek parc. é,. 102a1 - druh pozemku trva|ý travní porost v k. ú. Mnichov p/P o výměře
2386 m2
za úče|em: vtýstavby rodinného domu

2. rozhodlo
nevyh|ásit záměr na prodej nemovitostí . pozemků:

A.
pozemek parc. č. 1386- druh pozemku ostatní p|ocha/jiná p|ocha v k. ú. Mnichov p/P o
výměře cca 35o m2 (původní ve|ikost pozemku je o výměře 561 m2)

B.
pozemek parc. č' 448 - druh pozemku orná půda v k.ú. Mnichov p/P o Výměře 4o1 m2

pozemek paÍc. ě,' 146418 - druh pozemku ostatní p|ocha/jiná p|ocha V k. ú. Vrbno p/P, cca
350 m2 (původní ve|ikost pozemku je o ýměře 747 mz)

D.
pozemek p. č. 876/1 - druh pozemku trva|ý travní porost V k. ú. Vrbno p/P o výměře 2,|35 m2

186t't2t2012
Koupě majetku od firmy AQUAstop v.o.s.

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o koupi drobného hmotného majetku a hmotného investiěního majetku od firmy AQUAstop
v.o's' Bruntá| dle před|oženého soupisu



187t12t2012
InÍormace k třídění komuná|ního odpadu

zastupiteIstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

,|' bere na vědomí
informaci o efeKivnosti třídění komunálního odpadu za up|ynu|é 3 roky

2' uk|ádá
před|ožit informaci o efeKivnosti třídění komunálního odpadu za rok 2012 na jednání zM V
březnu 20.1 3
Zodp': Rada města TK: 3/2013

188t't2t2012
Žádost TJ sokol vrbno o mimořádnou dotaci

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

L neschvaluje
poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč 600.000'- TJ Soko| Vrbno pod Pradědem

2. navrhuje
TJ Soko| podat žádost o dotaci znovu v roce 2013
Zodp.: Rada města TK: ,|3. ,|2' 2012

189n2i2012
lnformace o přijmu z ''hazardu', a návrh na s|ožení pracovni skupiny

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomi
informaci o příjmu z odvodu z |oterií a jiných podobných her ke dni 20- 8. 2012

2. schvaluje
s|oŽení pracovní skupiny, Kerá vypracuje návrh kritérií pro rozdě|ování příjmů z',hazardu,'v
roce 20í3 pÍo sport, ku|turu a různé

,t90t,t2J2012

Návrh rozpočtových změn é.6120,|2

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projědnání:

L schvaluje
návrh rozpočtových změn ě.612012 d|e při|oŽeného náVrhu



2' ukládá
rozpracovat rozpoětovou změnu č' 612012 do podrobného č|enění a
města k informaci
Zodp.: Rada města

před|oŽit ji zastupite|Ům

ÍK:13' 12.2012

191t12t2012
Způsob zimní údĚby

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. bere na vědomí
informaci o způsobu provádění zimní údrŽby na místních komunikacích ve Vrbně pod
Pradědem a místních částech Že|ezná a Mnichov a pňpraveném .'P|ánu zimní údržby
místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem, pro zimní období 2012 - 20.|3''
Způsob provádění zimní údrŽby je stanoven v pří|oze - .'Plán zimní údrŽby místních
komunikací pro město Vrbno pod Pradědem' pro zimní období 2012 - 2013,,.

192t12t2012 I
Příprava kanaIizaěnich přlpoiek Žebzná a ll|nichov

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

,|. bere na vědomí
informaci o průběhu přípraw rea|izace kana|izaěních přípojek v místních ěástech Že|ezná a
Mnichov

193nA2U2
odpovědět na dďazy a připomínky občanů a zastupite|ů

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1' uk!ádá l

odpovědět na dotazy a připomínky občanŮ a zastupite|ů
Zodp.: Rada města TK: 13. 12.2012

,194t,t212012

Knihovna ve Vrbně p. P. . předložení Žádosti do OPPS

Zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1' nesóuh|así
s podáním Žádosti Knihovna ve Vrbně D. P. do oPPs ČR-PL



195t12t2012
Petice pÍoti záměru vybudování vyhlldkovó věŽe při revitalizaci smuteěnÍ sině

zastupite|stvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

í. bere na vědomí
petici občanů města proti záměru vybudování vyh|ídkové věŽe pň revita|izaci smuteční síně

2, rozhodlo
o zastavení akce uýstavby vyh|Ídkové věže při revita|izaci smuteění síně

3' ukládá
připravit rozpoětovou změnu v rozpoětu na rok 2o,|2 s tím, Že se prostřed|ry přesunou na rok
2013
zodp.: Rada města

4. uk|ádá
předložit harmonogram oprav hřbitova a smuteění síně na rok 2013
Zodp.: Rada města

ÍK:.13' 12.2012

TKz 13.12.2012

zapsa|a: Mgr. A|sna Ki€droňová l
KontÍo|ova|: |ng' MiÍos|av Adámek
Rozdě|ovnÍk : 16x zmé! 5x RÍně' 1x sekretaÍiát, 1xtaiemnÍk. 1x MéK, lx DD, 1x Tep|o, .lxTs, 1x MŠ Jes€nická,
1x MŠ V9 svahu, 'tx zŠ


