
 

 

*MUVPX009UAZH* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 3861/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 10. jednání dne 24.06.2020 

čísl. usn. 249 - 274 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0249/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 10. zasedání zastupitelstva města s doplněním 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0250/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0251/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0248/ZM/09/2020 - odpovědět na dotaz paní Knápkové ve věci přechodu na ulici Nádražní x Sklárenská 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

4. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0252/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru ze  dne 26.05.2020 
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6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 669/4 a 672 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0253/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 669/4 o výměře 357 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí 

- pozemku parc. č. 672 o výměře 5730 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- stavba vodního náhonu s pozemkovou služebností ve prospěch pozemku parc. č. 672 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 42/5228/2020 ve výši 1.132.790 Kč/m2+ ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 390 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0254/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 390 o výměře 315 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/5232/2020 ve výši 77.690 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 514/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0255/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 514/1 o výměře cca 16 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem č. 44/5230/2020 ve výši 114Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0256/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 690 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond za cenu 
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stanovenou znaleckým posudkem č. 45/5231/2020 ve výši 237 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 589/34 a 1876/4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0257/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se žádostí o koupi následujících nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 589/34 o výměře 6955 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1876/4 o výměře 300 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

zahájit jednání o směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

 

 

12. Koupě nemovitostí - pozemků 484 a 518 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0258/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o koupi nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 484 o výměře 187 m2, který je zapsán LV 8 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 -pozemku parc. č. 518 o výměře 176 m2, který je zapsán LV 8 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: J… S… 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 40/5226/2020 ve výši 116.950 Kč + náklady spojené s prodejem 

 

 

13. Prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0259/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitostí: 

- jednotka č. 492/3 vymezena v budově č.p. 492, způsob využití: byt 

- podíl 6476/193875 na společných částech budovy č.p. 492, způsob využití: bytový dům, a pozemku parc. č. 1386, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
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to vše zapsáno na LV 1674 a 1675 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… Š… 

kupní cena: 670.100 Kč 

 

 

14. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0260/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 340 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: D… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 21/5207/2020 ve výši 254 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

15. Prodej nemovitosti - pozemku 283 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0261/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

pozemku parc. č. 283 o výměře 955 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM K… O… a R… O… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 22/5208/2020 ve výši 308.150 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0262/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neprodat nemovitost: 

část pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 700 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno 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: bude doplněno po soutěži 

za cenu (bude doplněno po soutěži) bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

Zastupite lstvo  města  Vr bno pod Pradědem revokuje  

usnesení č. 0209/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej části pozemku parc. č. 1120 
v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0263/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

neprodat nemovitost: 

část pozemku parc. č. 1020 o výměře cca 635 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráně-
né území 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 23/5209/2020 ve výši 382 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

Zastupite lstvo  města Vr bno p od Pradědem revokuje  

usnesení č. 0210/ZM/09/2020 ze dne 06.05.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej části pozemku parc. č. 1020 
v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

18. Prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0264/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 
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části pozemku parc. č. 198/1 o výměře cca 750 m2, který je zapsaný na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM D… J… a M… J… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 26/5212/2020 ve výši 129 Kč/m2  + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

19. Česko-slovenské partnerství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0265/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se záměrem navázat mezinárodní partnerství mezi městem Vrbno pod Pradědem a městem Turany (SK) 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

navázat mezinárodní partnerství mezi městem Vrbno pod Pradědem a městem Turany (SK) 

 

 

21. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0266/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 

 

 

22. Schválení Závěrečného účtu města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0267/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem př i j ímá  

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

schvaluje Závěrečný účet města Vrbno pod Pradědem za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření města za rok 2019 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vys lovu je  

souhlas s hospodařením města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 s výhradou 

 

 

23. Rozpočtové opatření 2/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0268/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  
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rozpočtové opatření 2/2020 

upravený střednědobý rozpočtový výhled na období let 2021-2023 

 

 

24. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0269/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Bruntálska za rok 2019, jehož součástí je Zpráva 
revizní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

 

 

25. Závěrečný účet DSO Vrbensko 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0270/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2019, jehož součástí je Zpráva reviz-
ní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

 

 

26. Předfinancování projektu "Vrbensko v proměnách ročních období", poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0271/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s poskytnutím návratné finanční výpomoci v roce 2021 ve výši 265.000,- Kč žadateli Kulturní, informační a vzděláva-
cí centrum Vrbno, p.o. na předfinancování projektu "vrbensko v proměnách ročních období" 

 

 

27. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0272/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem uděluje  

"CENU MĚSTA" těmto kandidátům: 

Grygarová Věra za dlouholetou činnost ve Spolku Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem 

Tomeček Lubomír za celoživotní práci s mládeží a přípravu fotovýstav 

Zastupitelstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o udělení finančního daru ve výši 2 500 Kč jednotlivým oceněným 

 

 

28. Vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitostí 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0273/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o vyhlášení záměru na výpůjčku následujících 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,  

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Bruntál, 
pro k. ú. a obec Vrbno pod Pradědem. 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: smlouva o výpůjčce 

doba výpůjčky: do 31.12.2050 

výpovědní důvody: ukončení tělovýchovné činnosti a neprovádění drobných oprav a údržby  

Vypůjčitel je oprávněn užívat objekt a pozemky způsobem, který zajistí provoz a činnost organizace, zejména čin-
ností souvisejících s organizováním sportu. 

Vypůjčitel s půjčitelem uhradí náklady za služby a energie spojené s užíváním předmětu výpůjčky a jeho provozem 
každý ve výši 1/2. 

Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli příspěvek (refundaci) na mzdy dvou pracovníků, kteří zajišťují údržbu v 
areálu stadionu ve výši 150.000 Kč na příslušný rok po dobu 15-ti let tj. do 31.12.2035 

 

 

29. Dotazy - diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0274/ZM/10/2020:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ukládá  

TS VRBNO, s.r.o. připravit rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 03.07.2020 
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