
 

 

*MUVPX009UQQM* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4277/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 36. jednání dne 02.12.2020 

čísl. usn. 1265 - 1355 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1265/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1266/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0855/RM/22/2020 - majetkoprávnímu odboru hledat dotační titul na opravu nástavby MŠ Jesenická 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - Splněno 

 

 

3. Poskytování právního a psychologického poradenství pro občany 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1267/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s přehledem činnosti poskytování právního a psychologického poradenství za rok 2020 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou Virágovou a uzavření dohody s Mgr. 
Miroslavem Piňosem od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

 

 

4. Omalovánky první pomoci - spolupráce s Českým červeným křížem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1268/RM/36/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s nabídkou možnosti spolupráce s Českým červeným křížem na tvorbě příručky pro děti a mládež s názvem "Omalo-
vánky první pomoci" 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

se spoluúčastí na realizaci příruček "Omalovánky první pomoci" s možností vložení prezentace města 

 

 

5. Realizace projektu OP VVV Šablony III - "Školní psycholog na ZŠ Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1269/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zapojením Základní školy Vrbno pod Pradědem do realizace projektu OP VVV Šablony III - "Školní psycholog na ZŠ 
Vrbno pod Pradědem" 

s tím, že ředitel školy Mgr. Zdeněk Bártek bude vykonávat funkci manažera projektu po celou dobu realizace 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1270/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2020 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přijetí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a 
sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních služ-
bách v souvislosti s epidemií Covid 19 ve výši 272 132 Kč. Příjemce dotace Domov pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 
262, Vrbno pod Pradědem 

 

 

7. Návrh na vyřazení majetku - Základní škola Vrbno, příspěvková organizace, Školní 477, Vrb-
no pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1271/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 1 000 149,63 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

8. Návrh na vyřazení majetku - Domov pro seniory, příspěvková organizace, Mnichov 262, Vrb-
no pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1272/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 762 397,73 Kč dle přiloženého návrhu 
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9. Návrh na vyřazení majetku - Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, příspěvková 
organizace, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1273/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 611 575,07 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

10. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 
Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1274/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 128 803,44 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

11. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem , příspěvková organizace, 
Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1275/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 95 281,18 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na provoz pečovatelské služby - Charita sv. Mar-
tina, Malá Morávka 31, Malá Morávka 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1276/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby - Charita sv. Martina, Malá Morávka 31, Malá Morávka, ve výši 
50 000 Kč 

 

 

13. Darovací smlouva Nadace Agrofert - finanční dar 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1277/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím finančního daru od Nadece Agrofert ve výši 50 000 Kč na pořízení zasahových obleků pro hasičskou jed-
notku města 
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14. Návrh rozpočtů a rozpočtových výhledů zřízených příspěvkových organizací města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1278/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno, příspěvková 
organizace, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace,Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací cen-
trum, příspěvková organizace, Ve Svahu 578,  Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace, Školní 477, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

 

 

15. Plán zimní údržby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1279/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

plán zimní údržby 2020-2021 

 

 

16. Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1280/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací podání žádosti o dotaci s názvem "Obno-
va MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

 

 

17. Multifunkční hřiště u Sokolovny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1281/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury podaní žádosti o dotaci s názvem 
"Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

 

 

18. Dotační titul pro realizaci nástavby MŠ Jesenická 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1282/RM/36/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s možností získání dotace na realizaci nástavby MŠ Jesenická v rámci dotačního titulu MAS Hrubý Jeseník, Podpora 
rozvoje venkova 

 

 

19. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty č. 155/2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1283/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty č. 155/2020-MP 

Podstané náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: E.ON Energie, a.s. IČ: 260 78 201 

služebné pozemky: parc. č. 1327/1, parc. č. 1327/2, parc. č. 1327/3 a parc. č. 1327/4, vše v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše jednorázové úhrady: 10.000 Kč + DPH 

délka trvání: na dobu určitou do 31.12.2035 

druh služebnosti: služebnost cesty 

 

 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č 157//2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1284/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 157/2020-MP 

Podstané náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: MX-NET Telekomunikace s.r.o., IČ: 27800334 

služebné pozemky: části parc. č. 1689/1, 1687, 1688, 1675/1, 1674/1, 1673/1, 1672/1 a 1626/4, vše v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 

výše jednorázové úhrady: 28.100 Kč (14.050 Kč do 14 dnů od podpisu smlouvy a 14.050 Kč do 14 dnů od rozhodnutí 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí). Výše úplaty byla stanovena znaleckým posudkem č. 4092/45/2020. 

délka trvání: na dobu neurčitou 

druh služebnosti: služebnost inženýrské sítě 

 

 

21. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 63/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1285/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 63/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady, přístupu 
k chatě  a oplocení 
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22. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku  p.č. 1020 a části pozemku p.č. 1021 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1286/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1020 a části pozemku p.č. 1021 o výměře 240 m2 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem za účelem zahrady, skladu nářadí a oplocení 

 

 

23. Pronájem pozemku p.č. 219 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1287/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemku p.č. 219 o výměře 816  v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení, nájemce 
J… O..., Mnichov 291, cena za pronájem 1632,- Kč/rok 

 

 

24. Pronájem části pozemku p.č. 153 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1288/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 153 o výměře 20 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem parkování vozidla a 
sečení, nájemce R… Š…, náměstí Svatého Michala 514, cena 100 Kč/rok 

 

 

25. Pronájem části pozemku p.č. 427/2 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1289/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 427/2 v k.ú. Železná pod Pradědem, nájemce P… Š…, Železná 68, cena za pronájem 
100,- Kč/rok 

 

 

26. Pronájem části  pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1290/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 973 o výměře 180 m2 zahrady a 20 m2 stavby a oplocení, žadatel R… M…, cena 560,- 
Kč/rok 
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27. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v bývalé mateřské školce na ulici Žižkova 
č.p. 577 (1. patro) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1291/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hodnocením nabídek na pronájem nebytového prostoru v bývalé mateřské školce na ulici Žižkova č.p. 577 (1. pa-
tro) 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v bývalé mateřské školce na ulici Žižkova č.p. 577 (1. patro) za 
účelem skladovacích prostor, bez vody a elektřiny s žadatelem P… Š…. Prostor je v neudržovaném stavu a veškerá 
činnost v objektu je na vlastní nebezpečí. Cena měsíčního nájmu 595 Kč/měsíčně. 

 

 

28. Opěrná zeď s oplocením mezi pozemky p.č. 1241/8, 1242/1,  a 1242/17 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1292/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou ,, Opěrná zeď s oplocením  mezi pozemky p.č. 1241/8, 1242/1 a 1274/17 v k.ú. Vrbno pod Pradědem" 

 

 

29. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - internet pro 
obsluhu kamerového systému na sídlišti Husova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1293/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 2011015157 mezi spo-
lečností MX-NET Telekomunikace s.r.o., se sídlem Větrná 1809/18, 792 01 Bruntál, IČ: 27800334 a městem Vrbno 
pod Pradědem pro zajištění připojení kamerového systému k síti internet, který byl nově instalován na sídlišti Hu-
sova 

 

 

30. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1294/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 a termín předložení návrhů na 
vyřazení majetku příspěvkových organizací 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

předložit termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 zastupitelům města 

 

 

31. Kontrola plnění usnesení 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1295/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0307/ZM/11/2020 - MPO zaslat přehled žádostí o dotace 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0307/ZM/11/2020 - odboru VaŽP zpracovat zprávu ohledně odpadového hospodářství pro podnikatelskou sféru 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0257/ZM/10/2020 - zahájit jednání o směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

Zodp.: Rada města - NT: 31.03.2021 

 

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

Zodp.: Rada města - splněno 

 

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

Zodp.: Rada města - NT: 31.03.2021 

 

 

32. Úprava ceny vodného a stočného 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1296/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit cenu pro vodné a stočné na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021: 

 

Cena za 1m3                  bez DPH                         vč. 10% DPH 

Vodné                             27,18 Kč                          29,90 Kč 

Stočné                30,89 Kč                          33,98 Kč 

 

 

33. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1297/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

34. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1298/RM/36/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby ve variantě B a tím od data 16.12.2020 na-
hrazuje následující: 

- usnesení č. 150/10/08 ze dne 26.06.2008, kterým byla schválena Pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor v 
majetku města Vrbna pod Pradědem 

- usnesení č. 0149/ZM/08/2019 ze dne 11.12.2019, kterým byla schválená Pravidla pro prodej nemovitého majetku 
- pozemků 

 

 

35. Zrušení souhlasu se zřízením zástavního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1299/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit usnesení č. 0295/ZM/11/2020 ze dne 23.09.2020, kterým byl udělen souhlas se zřízením zástavního práva 

 

 

36. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 182/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1300/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 182/2 o výměře 211 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

 

 

37. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 645/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1301/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca 273 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 

 

 

38. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1302/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1014/3 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
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- části pozemku parc. č. 1021 o výměře cca 140 m2, který je zapsán 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 

 

 

39. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1014/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1303/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1014/3 o výměře cca 160 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 

 

 

40. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1017 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1304/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 156 m2, který je zapsán 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 

 

 

41. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017 a 1018 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1305/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1018 o výměře cca 50 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 
chráněné území 

- části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 50 m2, který je zapsán 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 

 

 

42. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1017, 1018 a 1019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1306/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1019 o výměře cca 60 m2, který je zapsán 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 
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- části pozemku parc. č. 1018 o výměře cca 40 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 
chráněné území 

 - části pozemku parc. č. 1017 o výměře cca 50 m2, který je zapsán 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 

 

 

43. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1120 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1307/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 1245 m2, který je zapsán 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 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1308/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 1310 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 

 

 

45. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1221/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1309/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1221/1 o výměře 970 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

 

 

46. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1131/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1310/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1131/1 o výměře cca 700 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 země-
dělský půdní fond 
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47. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 1158/1  částí pozemků 1164 a 1165/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1311/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1158/1 o výměře 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1164 o výměře cca 40 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 1165/3 o výměře cca 40 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 země-
dělský půdní fond 

 

 

48. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1312/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 1700 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 

 

 

49. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1313/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1464/8 o výměře 747 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 

 

 

50. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1684/17 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1314/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
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části pozemku parc. č. 1684/17 o výměře cca 565 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 
chráněné území 

 

 

51. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1816/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1315/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 1164 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

 

 

52. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1940/1, 1940/2, 1893/2, 1894/1 a 
1894/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1316/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1940/1 o výměře 37 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parc. č. 1940/2 o výměře 139 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parc. č. 1893/2 o výměře 374 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, 
druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkce lesa 

- pozemku parc. č. 1894/1 o výměře 1583 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovi-
ce, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

- pozemku parc. č. 1894/12 o výměře 133 m2, který je zapsán na LV 478 pro k.ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovi-
ce, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

 

 

53. Prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1317/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

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 
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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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… K… 

za kupní cenu ve výši 2.100.000 Kč 

 

 

54. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1318/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

pozemek 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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: 

M… B… 1/6 

A… B… 1/6 

J… Š…: 1/6 

E… Č… 1/18 

J… M… 1/18 

J… P… 1/6 

K… Š… 1/18 

R… Š… 1/6 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 70/5256/2020 ve výši 59.030 Kč 

 

 

55. Prodej nemovitostí - pozemků 1063/3 a 1072/13 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1319/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

- pozemek 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 země-dělský půdní 
fond 

- pozemek 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 
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Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: MADR Moravia, s.r.o. (IČ: 02000504) 

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

 

 

56. Prodej nemovitosti - pozemku 1401 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1320/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

pozemek parc. č. 1401 o výměře 756 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 území 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… P… 

forma realizace: kupní smlouva 

 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 

 

 

57. Prodej nemovitostí - pozemku 1689/2 a části pozemku 1684/17 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1321/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

- pozemek 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 

- část 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 

Podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: KARETA, s.r.o. (IČ: 62360213) 

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

 

 

58. Přehled podaných žádostí o dotaci 2018-2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1322/RM/36/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s přehledem podaných žádostí o dotaci za období 2018 - 2020 

 

 

59. Multifunkční hřiště u Sokolovny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1323/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktu-
ry s názvem "Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

schválit realizaci akce "Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

 

 

60. Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1324/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komuikací i s 
názvem "Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

schválit realizaci akce "Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského" 

 

 

61. Participativní rozpočet 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1325/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit návrh Metodiky na rok 2021 pro participativní rozpočet Města Vrbno pod Pradědem 

 

 

62. Zápis z jednání finančního výboru 8/2018-2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1326/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání finančního výboru č.8/2018-2022 ze dne 3.9.2020 

 

 

63. Návrh OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1327/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  
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vydat OZV 3/2020 o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 

 

 

64. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1328/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu pí N… Ch… ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu 

 

 

65. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1329/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu p. T… V… ve výši 30 000 Kč na vyvložkování topného tělesa na rodinném 
domě 

 

 

66. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1330/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu p. P… J… ve výši 30 000 Kč na vybavení kuchyně v bytě 

 

 

67. Žádost o poskytnutí finanční výpomoci - KIV Vrbno pod Pradědem p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1331/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout návratnou  finanční finanční výpomoc v lednu roku 2021 ve výši 275 000 Kč žadateli Kulturní, informační 
a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. na předfinancování projektu " Vybavení KIV Vrbno" 

 

 

68. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021 - Help In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1332/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2021  - Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 
792 01 ve výši 550 000 Kč 
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69. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková 
organizace-sportovní aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1333/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci SŠK ZŠ Vrbno pod Pradědem ve výši 132 935 Kč 

uzavřít veřejnosprávní smlouvu s SŠK ZŠ  Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

70. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s., Krejčího 440, 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1334/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1 016 084 Kč 

uzavřít veřejnosprávní smlouvu s TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

71. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., Husova 
538, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1335/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci SK Vrbno pod Pradědem ve výši 380 609 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s SK Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

72. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1336/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 199 695 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s ACS Drak Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

73. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 660, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1337/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  



strana 19 

 

 

poskytnout individuální dotaci SDH Vrbno pod Pradědem ve výši 129 853 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s SDH Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

74. Žádost o poskytnutí individuální dotace Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, Mnichov 
174, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1338/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci Horolezeckému oddílu Vrbno pod Pradědem ve výši 19 515 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Horolezeckým oddílem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

75. Žádost o poskytnutí individuální dotace Český rybářský svaz, MO Vrbno pod Pradědem, 
Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1339/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci Rybářskému svazu ve výši 71 309 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Rybářským svazem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

76. Smlouva o poskytnutí dotace - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1340/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

přijmout dotaci od MSK určené na dofinancování akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradě-
dem 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na částku 100 000 Kč s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava 702 18 

 

 

77. Výsledky hospodaření města Vrbna pod Pradědem 1-10/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1341/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s výsledky hospodaření 1-10/2020 

 

 

78. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1342/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  
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schválit rozpočtové opatření 4/2020 

 

 

79. Rozpočet města Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1343/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočet Města Vrbna pod Pradědem na rok 2021 dle předloženého návrhu 

schválit rozpočet sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem na rok 2021 dle předloženého návrhu 

schválit střednědobý výhled rozpočtu Města Vrbna pod Pradědem na rok 2022-2024 dle předloženého návrhu 

 

 

80. Rozpočet Sdružení obcí  Vrbenska na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1344/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2021 

 

 

81. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1345/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zmocnit radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2020 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

 

 

82. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1346/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit dotační programy I. a II. na rok 2021 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společen-
ských akcí 

 

 

83. Aktualizace stanov Sdružení obcí Bruntálsko k 1.1.2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1347/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s materiálem týkajícím se změny stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem Nám. Míru 
60/11, 792 01 Bruntál, IČO: 04690290 
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schválit změnu stanov dobrovolného svazku obcí Bruntálsko se sídlem nám Míru 60/11, 792 01 Bruntál, IČO: 
04690290, dle přílohy tohoto materiálu 

pověřit starostu města Vrbna pod Pradědem p. Petra Kopínce k hlasování o změně stanov na členské schůzi  dobro-
volného svazku obcí Bruntálsko v souladu s projevenou vůlí zastupitelstva 

 

 

84. Volba přísedících Okresního soudu v Bruntále 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1348/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit na základě požadavku předsedkyně OS v Bruntále níže uvedené kandidáty do funkce přísedících Okresního 
soudu v Bruntále: 

- J… D…, bytem Sadová 498, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Ing. J… Š…, bytem Nad Stadionem 472/1, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- Bc. V… V…, bytem Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

- D… M…, Palackého 329, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

zvolit uvedené kandidáty jako přísedící Okresního soudu v Bruntále pro následující volební období (2020 až 2024)  

 

 

85. Volba přísedícího 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1349/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s žádostí předsedkyně Okresního soudu v Bruntále o zajištění volby p. V… Ch… do funkce přísedícího u 
Okresního soudu v Bruntále 

navrhnout pana V… Ch… jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 

zvolit pana V… Ch… jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 

 

 

86. Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1350/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022 

 

 

87. Zpráva o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob 
na území města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1351/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s obsahem zprávy o provádění kontrol nakládání s odpady právnických a podnikajících fyzických osob 
na území města Vrbna pod Pradědem 
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88. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1352/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů 

 

 

89. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1353/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2021 

 

 

90. Program jednání Zastupitelstva města dne 16.12. 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1354/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 16. 12. 2020 

 

 

91. Různé, diskuse, pověření podpisem zápisu rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1355/RM/36/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

podpisem usnesení 36. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem Mgr. Zdeňka Bártka 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Mgr. Zdeněk BÁRTEK Petr KOPÍNEC 
 radní města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 07.12.2020 
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