
 

 

*MUVPX009UQLB* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4274/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 34. jednání dne 21.10.2020 

čísl. usn. 1225 - 1244 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1225/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1226/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

k termínu 21. 10. 2020 nebyl zadán žádný úkol 

 

 

3. Kastrace toulavých koček 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1227/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zapojením města Vrbna pod Pradědem do kastračního programu toulavých koček předloženého spolkem KA-
SPRO - kastrační program, z.s., Za Potokem 49, 595 01 Velká Bíteš 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu Dohody se spolkem KASPRO - kastrační program, z.s., Za Potokem 49, 595 01 Velká Bíteš 

 

 

4. Zápisy z 13. a 14. jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1228/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem zápisů z 13. a 14. jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 
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Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

1. majetkoprávnímu odboru řešit situaci s černou skládkou na pozemku parc. č. 1479 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

2. majetkoprávnímu odboru zajistit provádění pravidelných kontrol pozemků města na podobných lokalitách 

3. odboru výstavby a životního prostředí zajistit ve spolupráci s EKO-KOMem materiály ke zvýšení informovanosti 
občanů o třídění odpadů 

 

 

5. Sebehodnotící zpráva za II. pol. 2020 Domov pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1229/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se  sebehodnotící zprávou za II. pololetí 2020 Domova pro seniory Vrbno, p.o. 

 

 

6. Přehledy hospodaření za období 1-9/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1230/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření za období 1-9/2020 

 

 

7. Informace o vývoji sdílených daní za období 1-9/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1231/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s vývojem sdílených daní za období 1-9/2020 

 

 

8. Smlouva s Up Česká republika s.r.o. o poskytování poukazů na stravu a služby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1232/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy s Up Česká republika s.r.o. 

 

 

9. Sebehodnotící zpráva Mateřská škola Jesenická, Vrbno pod Pradědem, za školní rok 
2019/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1233/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou Mateřské školy Jesenická, Vrbno pod Pradědem za školní rok 2019/2020 
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10. Sebehodnotící zpráva Základní škola Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1234/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou za školní rok 2019/2020 Základní školy Vrbno pod Pradědem 

 

 

11. Sebehodnotící zpráva Mateřská škola Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1235/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou za II. pololetí 2020 Mateřské školy, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

 

 

12. Sebehodnotící zpráva Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1236/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou za II. pololetí 2020 Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. 

 

 

13. Volba členů do školské rady (za zřizovatele) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1237/RM/34/2020:  

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

za zřizovatele do školské rady Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, Vrbno pod Pradědem: Ing. Ivetu 
Pešatovou (za samosprávu) a Mgr. Moniku Janků (za samosprávu) 

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení rady města č. 0963/RM/25/2020 ze dne 29.4.2020 

 

 

14. Odvolání člena pana R… V… z Komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1238/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem paní L… B… a pana R… V… k činnosti Komise pro rozvoj cestovního ruchu 

Rada města Vrbno pod Pradědem odvolává  

pana R… V… člena Komise pro rozvoj cestovního ruchu 
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15. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1239/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (Převodce) a Měs-
tem Vrbno pod Pradědem (Nabyvatel) 

 

 

16. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění úklidových prací č. 130/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1240/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s dodatkem č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací č. 130/2020 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění úklidových prací č. 130/2020 s firmou Úklidové služby Krnov, s.r.o. 

 

 

17. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (ordinace dětského lékaře) na ulici Jesenic-
ká 448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1241/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor (ordinaci dětského lékaře) na ulici Jesenická 448/9 s MUDr. Mi-
roslavem Schubertem 

 

 

18. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v bývalé mateřské školce na ulici Žižkova 
č.p. 577 (1. patro) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1242/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí P… Š… o pronájmu nebytového prostoru v bývalé mateřské školce na ulici Žižkova č.p. 577 (1. patro) 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v bývalé mateřské školce na ulici Žižkova č.p. 577 (1. patro) 
za účelem skladovacích prostor, bez vody a elektřiny. Prostor je v neudržovaném stavu a veškerá činnost v objektu 
je na vlastní nebezpečí. Celková podlahová plocha je 119m2. Minimální měsíční nájemné je stanoveno na 595 
Kč/měsíc 

 

 

19. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Husova 626, b.č. 8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1243/RM/34/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem sch valu je  

přidělení bytu č. 8 na ulici Husova 626 dle pořadníku D… P… 

 

 

20. Záměr na vybudování optické přípojky do objektů ve vlastnictví města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1244/RM/34/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem b yla seznám ena  

s nabídkou firmy Teleco Infrastructure, s.r.o. k investičnímu záměru vybudování optické přípojky do objektů ve 
vlastnictví města 

Rada města Vrbno pod Pradědem souh las í  

s  vybudováním optické přípojky do objektů ve vlastnictví města firmou Teleco Infrastructure, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

      
      

 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 23.10.2020 
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