
 

 

*MUVPX009UQSC* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4278/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 37. jednání dne 18.12.2020 

čísl. usn. 1356 - 1376 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1356/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1357/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 18.12.2020 nebyl evidován žádný úkol 

 

 

3. Valná hromada TEPLO VRBNO  s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1358/RM/37/2020:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

volí předsedu a zapisovatele VH 

schvaluje pořad jednání valné hromady 

byla seznámena s průběhem příprav a realizací optimalizace tepelného hospodářství (propojení kotelny Bezručova 
č.p. 580 a VS tepla nám. Sv. Michala č.p. 510) 

byla seznámená se stavem plynofikace kotelny Družstevní č.p. 591 

byla seznámena s průběhem příprav na instalaci KVET v kotelně Husova č.p. 469 

schvaluje mimořádnou odměnu jednateli společnosti, v souladu se smlouvou o výkonu funkce 
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4. Valná hromada TS Vrbno s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1359/RM/37/2020:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti za 1. – 9. 2020 

schvaluje mimořádnou odměnu jednateli společnosti s termínem výplaty 12/2020 

 

 

5. Dodatky ke smlouvám s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. - zneškodňování komunální-
ho odpadu (dodatky č. 1, 2, 3) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1360/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2021 k provádění svozu a zneškodňování komunálního 
odpadu z popelnicových nádob a kontejnerů, jehož původcem je podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpa-
dech, ve znění pozdějších předpisů, město Vrbno pod Pradědem 

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2021 k provádění třídění komunálního odpadu, jehož 
původcem je podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, město Vrbno pod 
Pradědem 

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2021 k provádění svozu a zneškodňování komunálního 
odpadu, z odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid, jehož původcem je podle ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, město Vrbno pod Pradědem 

 

 

6. Uzavření provozu MŠ Ve Svahu Vrbno pod Pradědem mezi vánočními svátky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1361/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením provozu MŠ Ve Svahu v době od 23.12.2020 do 03.01.2021 

 

 

7. Poskytnutí finančního daru Domovu se zdravotním postižením zámku Dolní Životice 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1362/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Domovu pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 
pro rok 2020 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí finančního daru k zajištění provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Dolní 
Životice ve výši 10 000 Kč na rok 2020 
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8. Poskytnutí finančního daru Domovu pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice na 
rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1363/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Domovu pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 
pro rok 2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí finančního daru k zajištění provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Dolní 
Životice ve výši 5000 Kč na rok 2021 

 

 

9. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl OSA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1364/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi Městem Vrbno pod Pradědem a OSA-
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 

 

 

10. Darovací smlouva Ing. Petr Gross 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1365/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od Ing. P… G… 

 

 

11. Rozpočtové opatření č.5 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1366/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s rozpočtovým opatřením č.5 

 

 

12. Zápis z 6. jednání Dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1367/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Zápisem ze 6. jednání Dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. ze dne 24. 11. 2020 
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13. Zimní údržba na místních komunikacích 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1368/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy na realizaci služeb Zimní údržba 2021 s firmou TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 
Vrbno pod Pradědem 

 

 

14. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1369/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 6.8.2020 mezi městem a Petrem Volčíkem, IČ: 63013550  Nová Véska 
29, 792 01 Bruntál 

 

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní 
Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1370/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 mezi městem a firmou KARETA s.r.o., IČ:62360213, 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 mezi městem a firmou KARETA s.r.o., IČ:62360213, 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

 

 

16. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci "Cyklostezka Vrbno pod 
Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1371/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy č. 1428/C1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2020 mezi městem a Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ: 70856508, Sokolovská 
1955/278, 190 00 Praha 9 

 

 

17. Přehled obdržených dotací za období 11-12/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1372/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s přehledem obdržených dotací za období 11-12/2020 
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18. Zpětvzetí žaloby o vyklizení garáže na nám. Sv. Michala 508 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1373/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zpětvzetí žaloby o vyklizení garáže na nám. Sv. Michala 508 

 

 

19. Zkrácení pracovní doby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1374/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zkrácením pracovní doby na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem dne 23.12.2020 a 31.12.2020, a to do 11.30 
hod. 

 

 

20. Směrnice č.1/2021 o cestovních náhradách 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1375/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

směrnici č.1/2021 o cestovních náhradách 

 

 

21. Různé, diskuse, pověření podpisem zápisu rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1376/RM/37/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

podpisem zápisu z  37. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem paní Květu Kubíčkovou 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO prověřit napojení domu č.p. 141 na komunikaci 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Květa Kubíčková  
 místostarostka města    v.r.  
 v.r.              
 
 
Výpis zpracovala: Martina Sakalová 
Datum vyhotovení výpisu: 21.12.2020 
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