
 

 

*MUVPX009UQIQ* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4272/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 33. jednání dne 30.09.2020 

čísl. usn. 1199 - 1224 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1199/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1200/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

kontrolu plnění usnesení: 

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

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - splněno 

 

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

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - splněno 

 

 

3. Valná hromada TS Vrbno s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady - nákup 
komunálního vozidla 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1201/RM/33/2020:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

byla seznámena se zprávou o hodnocení nabídek na nákup komunálního vozidla 

souhlasí s nákupem komunálního vozidla dle cenové nabídky od firmy HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 7, 155 00 
Praha 

byla seznámena s výsledkem hospodaření za období 1-6/2020 
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4. Zřízení dodatku ke smlouvě č.134/2020 s Mysliveckým spolkem Praděd, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1202/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku ke smlouvě č.134/2020 s Mysliveckým spolkem Praděd, z.s. 

 

 

5. Zřízení dodatku ke smlouvě č.135/2020 s Mysliveckým spolkem Praděd z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1203/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku ke smlouvě č.135/2020 s Mysliveckým spolek Praděd z.s. 

 

 

6. Zápis komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veř. pořádku, ze dne 03.09.2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1204/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze dne 03.09.2020 

 

 

7. Uzavření dodatku č. 4 mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Českou poštou, s.p., Praha 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1205/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 4 - Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb mezi Českou poštou, s.p., Politic-
kých vězňů 909/4, Praha 1 a Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

 

 

8. Poskytnutí finanční dotace Charitě Sv. Martina Malá Morávka 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1206/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí ředitelky Charity Sv. Martina Malá Morávka o poskytnutí dotace na rok 2020, a také s informací, kdy od 
01.01.2021 by chtěla Charita poskytovat pečovatelskou službu denně od 07:00 do 18:00 hodin a to i o víkendech 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí finanční dotace Charitě Sv. Martina, Malá Morávka 31, IČ: 04872461 ve výši 40.000 Kč na provoz pečo-
vatelské služby 
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9. Schválení dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 Domov pro seniory 
Vrbno, p. o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1207/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořád-
ného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19, pro příjemce do-
tace Domov pro seniory Vrbno, p.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

dotaci z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení za-
městnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19. Příjemce dotace Domov pro seniory Vrbno, p.o. 

 

 

10. Schválení dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1208/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na financování provoz-
ních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních mimoř. a krizových opatření v sociál-
ních službách. Příjemce dotace Domov pro seniory Vrbno, p.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

dotaci z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na financování provozních výdajů a sanaci výpadku pří-
jmů v souvislosti s přijímáním karanténních mimořádných opatření v sociálních službách. Příjemce dotace Domov 
pro seniory Vrbno, p.o. 

 

 

11. Schválení dotace na podporu mimoř. finanč. ohodnocení zdravotnických pracovníků v soc. 
službách Domov pro seniory Vrbno, p. o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1209/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rozhodnutím o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracov-
níků v sociálních službách v souvislostí s epidemií Covid-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 
255/2020/SOC/OKD, příjemce dotace Domov pro seniory Vrbno, p.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

státní dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v 
souvislostí s epidemií Covid-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 255/2020/SOC/OKD, příjemci dotace 
Domov pro seniory Vrbno, p.o. 

 

 

12. Poskytnutí finanční dotace na provoz střediska RÚT Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1210/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí Slezské diakonie středisko Bruntál, RÚT Bruntál o poskytnutí finanční dotace na provoz střediska 
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Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí finanční dotace Slezské diakonii středisku Bruntál, RÚT Bruntál, sociální rehabilitace ve výši 5.000 Kč 
pro rok 2021 

 

 

13. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras "Vrbno - Mni-
chov" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1211/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prodloužení sítě 
pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov" mezi městem a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 
00 Ostrava 

 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 125/2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1212/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 125/2020-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: CETIN, a.s. (IČ: 04084063) 

budoucí zatížené pozemky: části pozemků prac. č. 157 a 369 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí služebnost: umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - metalické kabely, 
optické kabely vč. související infrasturktury 

budoucí úplata: 100 Kč + DPH v aktuální výši 

 

 

15. Žádost o souhlas k provedení rekonstrukce bytu č. 9, Husova 248 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1213/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s rekonstrukcí bytu č. 9 na ulici Husova 248 dle uvedené žádosti pod podmínkou doložení revizních zpráv k úpravám 
vodovodu, odpadu a topení. V případě zásahu do nosných konstrukcí v rámci úprav doložení statického posouzení 

 

 

16. Rekonstrukce stávající DTS BR 2495 na ulici Sadová 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1214/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s rekonstrukcí sávající DTS BR_2495 na pozemku p. č. 1366/ ulice Sadová 
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17. Cyklokrosový závod ,,Černá Opava 2020" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1215/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s konáním cyklokrosového závodu ,, Černá Opava 2020" na dráze BMX dne 10. 10. 2020 

 

 

18. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p. č. 36/1 a 37 v k. ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1216/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č.  36/1 a části pozemku p.č. 37 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p. č. 219 v k. ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1217/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 219 o výměře 816 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem za-
hrady a oplocení 

 

 

20. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 153 v k. ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1218/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 153 o výměře 20 m2 za účelem sečení, parkování vozidla 

 

 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 128/2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1219/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 128/2020-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: CETIN, a.s. (IČ: 04084063) 

budoucí zatížený pozemek: části pozemku prac. č. 391/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí služebnost: výměna rozvaděče, přístup za účelem údržby a servisu 

budoucí jednorázová úplata: bude stanovena na základě znaleckého posudku (minimálně však 1000 Kč) + DPH v 
aktuální výši 
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22. VZMR "Parkovací místa na ulici Palackého ve Vrbně pod Pradědem - dolní část parkoviště" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1220/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o hodnocení příchozích nabídek 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky a uzavření smlouvy s firmou Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 
45179255, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a nejdelší délkou záruční doby na dílo. 

 

 

23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
129/2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1221/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 129/2020-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) 

budoucí zatížený pozemek: části pozemku prac. č. 581 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

budoucí služebnost: umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitos-
ti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci 

budoucí jednorázová úplata: bude stanovena na základě znaleckého posudku (minimálně však 1000 Kč) + DPH v 
aktuální výši 

 

 

24. Konání akce  "Výstava ČSCH základní organizace Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1222/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s konáním ,, Výstavy Českého svazu chovatelů ve Vrbně pod Pradědem ve dnech 25. 9. 2020 až  27 .9. 2020 v areálu 
užívaném ČSCH Vrbno 

 

 

25. Žádost o stanovisko k PD společnost Infotel telekomunikační služby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1223/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o stanovisko k PD společnosti Infotel telekomunikační služby s.r.o., Novolišeňská 18, 628 00 Brno doplně-
nou o místní části Mnichov a Železná pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  
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s uložením sítí elektronických komunikací v částech Vrbno pod Pradědem, Mnichov pod Pradědem a Železná pod 
Pradědem dle předložené PD s podmínkou doplnění časového harmonogramu plnění jednotlivých etap výstavby sítí  

 

 

26. Nadační příspěvek ČEZU na rozvoj s profesionalizaci organizací 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1224/RM/33/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podáním žádosti o nadační příspěvek ČEZU na rozvoj a profesionalizaci organizací, které poskytují služby přímé 
péče v sociální oblasti 

s příjmutím nadačního příspěvku ČEZU na částku 96 000 Kč do majetku oraganizace Domov pro seniory Vrbno, p.o. 
Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 30.09.2020 
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