
 

 

*MUVPX009UQF5* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4271/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 32. jednání dne 09.09.2020 

čísl. usn. 1155 - 1198 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1155/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1156/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

kontrolu plnění usnesení: 

1000/RM/26/2020 - provést revizi činnosti komisí 

Zodp.: Ing. Květoslava Řezníčková  - splněno 

 

1076/RM/29/2020 - MPO zabývat se možnostmi pro získání skláren pro zřízení budoucího muzea 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - NT: 30.09.2020 

 

1154/RM/31/2020 - MPO ve spolupráci s odborem VaŽP  a statikem, prověřit situaci na ulici Bezručova č.p. 418 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - NT: 30.09.2020 

 

1154/RM/31/2020 - MPO předložit soupis dotačních titulů a jejich podmínek na opravy, rekonstrukce a výstavbu 
startovacích bytů 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - splněno 

 

1145/RM/31/2020 - MPO zajistit doplnění projektové dokumentace o místní části Mnichov a Železná. 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - NT: 30.09.2020 
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3. Komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1157/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s činností Komise pro rozvoj cestovního ruchu 

 

 

4. Žádost o dotaci Myslivecký spolek 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1158/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace žadateli Myslivecký spolek Praděd z.s. ve výši 10 000 Kč na akci O cena Pradědu a 5 000 Kč na 
akci Vrbenská střela - Pohár starosty města 

 

 

5. Žádost o dotaci  na Mezinárodní festival pěveckých sborů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1159/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace  Pěveckému sboru města Vrbna pod Pradědem na Mezinárodní festival ve výši 20 000 Kč 

 

 

6. Žádost o dotaci na Projekt Vánoční království 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1160/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí  dotace Spolku přátel Vrbenska na projekt Vánoční království 2020 ve výši 50 000 Kč 

 

 

7. Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV - "Šablony III-Personální podpora a rozvojo-
vé aktivity pro děti v MŠ Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1161/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací projektu OP VVV, Výzva č. 02_20_080-Šablony III s názvem projektu "Šablony III-Personální podpora a 
rozvojové aktivity pro děti v MŠ Vrbno pod Pradědem" 

 

 

8. Výpověď z nájmu bytu č. 9 na ul. Husova 626 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1162/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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o výpovědi z nájmu bytu č. 9 na ul. Husova 626 

 

 

9. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (ordinace zubního lékaře) na ulici Jesenická 
448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1163/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor (ordinaci zubního lékaře) na ulici Jesenická 448/9 se Sdruženým 
zdravotnickým zařízením Krnov. Nebytový prostor je vymezený v budově č.p. 448/9 ordinace č. 2 o výměře 37,8 m2 
(ordinace zubního lékaře) na ulici Jesenická 448/9 za cenu nájemného 1 Kč + služby účtované paušálně za cenu 3381 
Kč měsíčně 

 

 

10. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (ordinace dětského lékaře) na ulici 
Jesenická 448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1164/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem: 

nebytového prostoru, který je vymezený v budově č.p. 448/9 ordinace č. 1 o výměře 66,5 m2 (ordinace dětského 
lékaře) na ulici Jesenická 448/9 za cenu nájemného 3059 Kč + služby účtované paušálně za cenu 5949 Kč měsíčně 

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 1117/RM/30/2020 o uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor (ordinaci dětského lékaře) na ulici 
Jesenická 448/9 s MUDr. M… S… 

 

 

11. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1165/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0282/ZM/2020 - radě města jednat s nájemníky pozemku par. č. 257 

Zodp.: Rada města - NT: 16.12.2020 

 

0223/ZM/09/2020 - RMě předložit ZMě aktualizovanou koncepci rozvoje pobytových služeb ve Vrbně pod Pradě-
dem 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0274/ZM/10/2020 - TS VRBNO, s.r.o. připravit rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 

Zodp.: Rada města - splněno 
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12. Koncepce rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1166/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

s Koncepcí rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno p.o., s přihlédnutím k rozvoji pobytových 
sociálních služeb pro seniory ve Vrbně pod Pradědem pro období od roku 2020 

 

 

13. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1167/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů 

 

 

14. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1168/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

15. Právní názor - pozemek parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1169/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s právním názorem Advokátní kanceláře Ritter a Šťastný k pozemku parc. č. 194 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 

souhlasit s koupí části pozemku parc. č. 194/1 o výměře cca 370 m2, který je zapsán na LV 285 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

 

 

16. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitostí - pozemků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1170/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit usnesení č. 0253/ZM/10/2020 ze dne 24.06.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemků parc. č. 
669/4 a 672 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

17. Zrušení vyhlášeného záměru na směnu nemovitostí - pozemků 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1171/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit usnesení č. 0160/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019, kterým byl vyhlášen záměr na směnu části pozemku parc. č. 
1242/1 o výměře cca 25 m2 za část pozemku parc. č. 1242/17 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

18. Zrušení prodejů nemovitostí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1172/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit 

1. 

usnesení č. 489/24/2018 ze dne 14.03.2018 kterým byl vyhlášen záměr na prodej a usnesení č. 533/25/2018 ze dne 
13.06.2018 o prodeji pozemku parc. č. 397/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

2. 

usnesení č. 0095/ZM/05/2019 ze dne 19.06.2019 kterým byl vyhlášen záměr na prodej a usnesení č. 
0130/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 o prodeji areálu "PENZION DOMA" 

3. 

část usnesení č. 0128/ZM/06/2019 ze dne 18.09.2019 kterým byl vyhlášen záměr na prodej a usnesení č. 
0165/ZM/08/201 ze dne 11.12.2019 bod 2. o prodeji části pozemku parc. č. 1220/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

19. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1401 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1173/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1401 o výměře 756 m2, který je zaspsán 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 území za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 41/5227/2020 ve výši 371.630 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nepostavení RD 

 

 

20. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1174/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1689/2 o výměře 70 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území 
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- části pozemku parc. č. 1684/17 o výměře cca 37 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 66/5252/2020 ve výši 103,20 Kč/m2 

 

 

21. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1175/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1063/3 o výměře 95 m2, který je zapsán 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 

- pozemku parc. č. 1072/13 o výměře 126 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 67/5253/2020 ve výši 9.700 Kč 

 

 

22. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 945/3 a 945/4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1176/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nedoporuču je zastup itelstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 945/3 o výměře 4164 m2, který je zapsán 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 

- pozemku parc. č. 945/4 o výměře 2197 m2, který je zapsán 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 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 68/5254/2020 ve výši 129.640 Kč 

 

 

23. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1177/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nedoporuču je zastup itelstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1008/2 o výměře 227 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. 70/5256/2020 ve výši 59.030 Kč 
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24. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1141/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1178/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nedoporuču je zastup itelstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře cca 160 m2, který je zapsán 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, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 69/5257/2020 ve výši 102 Kč/m2 

 

 

26. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1179/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

2. 

pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

3. 

pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

4. 

pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

5. 

pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec Vrbno pod Pradědem 

za kupní cenu ve výši 2.100.000 Kč 

 

 

27. Prodej nemovitosti - pozemku 390 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1180/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

rozhodnout o prodeji 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 
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Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… B… 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/5232/2020 ve výši 77.690 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

28. Prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1181/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat 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  

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: podílové spoluvlastnictví P… S… (velikost podílů 1/2) a B… S… (velikost podílu 1/2) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 45/5231/2020 ve výši 237 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

29. Přijetí nemovitého daru - částí pozemků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1182/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

uzavřít Darovací smlouvu dle předloženého návrhu 

Podstatné náležitosti: 

Předmětem daru (převodu) jsou následující nemovitosti: 

-Část pozemku parc. č. 1375/2, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako díl „j“ o vý-
měře 341 m2 a část pozemku parc. č. 1374/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako 
díl „i“ o výměře 1 m2 za vzniku pozemku s novým parc. č. 1375/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace. 

-Část pozemku parc. č. 1375/2, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako díl „k“ o vý-
měře 23 m2 a části pozemku parc. č. 1374 která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako díl 
„l“ o výměře 327 m2 za vzniku pozemku s novým parc. č. 1374/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace. 

-Část pozemku parc. č. 1374, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako pozemek s no-
vým parc. č. 1374/4 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace. 

-Část pozemku parc. č. 1374, která je v návrhu geometrického plánu č. 766-167/2018 označena jako pozemek s no-
vým parc. č. 1374/3 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace. 

dárce: Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

obdarovaný: Město Vrbno pod Pradědem 
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30. Souhlas se zřízením zástavního práva pro KB v dalším pořadí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1183/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit se zřízením zástavního práva v dalším pořadí u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem ve 
prospěch Komerční banky, a.s. (IČ: 45317054) 

 

 

31. Projektová žádost "Zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami ve městě Vrbno pod 
Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1184/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit s podáním žádosti o dotaci a realizaci akce s názvem "Zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami ve 
městě Vrbno pod Pradědem" v rámci výzvy č. 144 Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 1.3 - Za-
jistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami 

 

 

32. Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1185/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit s realizací akce "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradědem" 

 

 

33. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR-Kotlíkové půjčky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1186/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s revokací usnesení Rady města č. 0971/RM/25/2020 o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR 

příjmout stanovisko Rady města 

 

 

34. Výpůjčka nemovitostí - areál "TJ Sokol" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1187/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

rozhodnout o výpůjčce následujících nemovitostí: 

-pozemku parc. č. 534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 440, občanská vybave-
nost, 
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-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 

 

 

35. Příplatek společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1188/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

revokovat usnesení č. 0237/ZM/09/2020 ze dne 6. 5. 2020 

rozhodnoutí jako jediný společník společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., IČ 253 86 344, se souhlasem jedna-
tele společnosti, poskytnout v souladu s ust. § 163 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, příplatek 
ve výši 2 600 000 Kč 

 

 

36. Zápis z jednání finančního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1189/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem č. 7 z jednání finančního výboru 

 

 

37. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - Kotlíkové dotace v MSK - 2. výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1190/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci Moravskoslezskému kraji ve výši 6 000 Kč v rámci spolufinancování projektu " Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v Mo-
ravskoslezském kraji -2. výzva" 
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38. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji  - Kotlíkové dotace v MSK  - 3.výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1191/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci Moravskoslezskému kraji ve výši 6 000 Kč v rámci spolufinancování projektu " Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v Mo-
ravskoslezském kraji - 3. výzva" 

 

 

39. Návrh rozpočtového opatření 3/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1192/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření 3/2020 

 

 

40. Financování cyklostezky Vrbno p.P. - Karlovice úvěrem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1193/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

uzavřít smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. 

 

 

41. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1194/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s žádostí předsedkyně Okresního soudu v Bruntále o zvolení kandidátů do funkce přísedícího Okresního 
soudu v Bruntále 

seznámit se s informací přísedícího OS v Bruntále pana Mgr. J… R…, pana V… Ch… a Ing. J… M… o odstoupení z funk-
ce přísedícího (na vlastní žádost) 

navrhnout za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana Mgr. J… R…, na další volební období (2020 až 2024) pa-
na: J… D…, 

za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana V… Ch…, na další volební období (2020 až 2024) pana: Ing. J… Š…,  

za odstupujícího přísedícího OS v Bruntále pana Ing. J… M…, na další volební období (2020 až 2024) pana Bc. V… V… 

 

 

42. Program jednání Zastupitelstva města dne 23. 9. 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1195/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  
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zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 23. 9. 2020 

 

 

43. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (ordinace č. 3) na ulici Jesenická 448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1196/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doplňuje  

rozhodnutí ze dne 26.8.2020 č. 1146/RM/31/2020, kdy doplněné usnesení zní: Rada města Vrbno pod Pradědem 
rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na ordinaci č. 3 na ulici Jesenická 448/9 s MUDr. J… S…, jednatelem společ-
nosti GYNKARD s.r.o, IČO 278 56 097, DIČ:CZ27856097, Ludvíkov 123,PSČ 793 26 na dobu určitou v trvání  3 let 

 

 

44. Námitky k projednávanému návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1197/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

vznést námitky k projednávanému návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

 

45. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1198/RM/32/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí paní G… 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s přiděleným bytu mimo schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje  

kontaktovat odbor vnitřních věcí - sociální poradenství 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 15.09.2020 
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