
 

 

*MUVPX00A6PSQ* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 75/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 40. jednání dne 24.02.2021 

čísl. usn. 1410 - 1433 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1410/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1411/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1409/RM/39/2020 - MPO pozvat ředitelku MŠ Jesenická do rady města, zajistit fotodokumentaci a odborné stano-
visko k technickému stavu nádstavby mateřské školy 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - Splněno 

 

 

3. Nástavba Mateřské školy Jesenická - posouzení technického stavu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1412/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s technickým stavem nástavby Mateřské školy Jesenická 

s technickým řešením na odstranění závady 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

ředitelce MŠ Jesenická zajistit realizaci navržených technických opatření do 30.6.2021 

 

 

4. Informace pro přijímání a vyřizování stížností a petic za rok 2020 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1413/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností za rok 2020 

 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli EUROTOPIA. CZ, o.p.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1414/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí statutárního zástupce EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve věci poskytnutí dotace na sociální služby - SPOLU - pro 
rodiny s dětmi Bruntál a Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Bruntále, pro klienty z Vrbna pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč žadateli EUROTOPIA.CZ, o.p.s. na poskytování sociální služby - SPOLU- pro 
rodiny s dětmi Bruntál a Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Bruntále, pro klienty z Vrbna pod Pradědem 

 

 

6. Hodnocení veřejného závazku Domova pro seniory Vrbno, p.o. Mnichov 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1415/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hodnocením veřejného závazku Domova pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem - Závěrečná 
zpráva rady pro zkvalitnění péče v DPS Vrbno, p.o.  za rok 2020 

 

 

7. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262 za 
rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1416/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem za 
rok 2020 

 

 

8. Výroční zpráva Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1417/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. za rok 2020 

 

 

9. Smlouva mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Pohřebním ústavem František Krejčí Bruntál 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1418/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Pohřebním ústavem František Krejčí s.r.o. 

 

 

10. Žádost o finanční podporu na dokončení aktivit projektu EU OPVVV s názvem "Vím, kam 
mám jít" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1419/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s dopisem ředitelky SVČ Bruntál  Mgr. Jany Frankové s žádostí o dofinancování aktivit projektu s názvem "Vím, kam 
mám jít" 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

starostovi města požádat město Bruntál o oficiální stavisko k projektu EU OPVVV "Vím, kam mám jít" 

 

 

11. Smlouva na realizaci služeb čištění místních komunikací 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1420/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy na realizaci služeb čištění místních komunikací se společností TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. 

 

 

12. Vypořádání dědictví č.b. 1, Ve Svahu 423 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1421/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s ukončením nájmu dědiců bytu č. 1, Ve Svahu 423,  po zemřelém K... C... 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Ve Svahu 423, s panem R... C... 

 

 

13. Výměna bytu na ulici Husova 493 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1422/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

výměnu bytu č. 11 o velikosti 2+1 na ulici Husova 493 (nájemník M... S...) za byt č. 12 o velikosti 3+1 (volný byt) s 
podmínkou, že veškeré rekonstrukce budou hrazeny nájemníkem 

 

 

14. Stavební úpravy objektu knihovny 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1423/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci dotačního titulu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podat žádost o dotaci s názvem 
"Stavební úpravy objektu  knihovny" 

 

 

15. Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytového prostoru (klubovny) v DPS Husova 627 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1424/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na výpůjčku nebytového prostoru (klubovny) v DPS Husova 627 na dobu 3 let 

 

 

16. Vyhlášení záměru na pronájem části  pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1425/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

17. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1426/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem č. pozemku p.č. 2/1 o výměře 58 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahra-
dy, přístupu k  nemovitosti  č.p. 41 a oplocení 

 

 

18. Pronájem části pozemku p.č. 198 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1427/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 198 o výměře 1062 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce K... B..., Družstevní 597 Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Podnájemní smlouva a Smlouva o pravidelných prohlídkách, údržbě a opravách č.  
66ŘP0197-21 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1428/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Podnájemní smlouvy a Smlouvy o pravidelných prohlídkách, údržbě a opravách č.  66ŘP0197-21 



strana 5 

 

 

podstatné náležitosti: 

podnájemník: Město Vrbno pod Pradědem 

nájemník: PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

předmět podnájmu: část pozemku parc. č. 815/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je vymezena plochou dotčenou 
trvalými a dočasnými zábory pro stavební objekty „SO 101 – Stezka“, „SO 201 – Most“, „SO 651 – Železniční pře-
jezd“, SO 652 – Rušený železniční přejezd“ dle projektové dokumentace stavby „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – 
Karlovice Zadní Ves“ část E Zábory. 

délka trvání podnájmu: na dobu určitou (do doby předání stavebních objektů SŽ s.p.) 

cena podnájmu: bezúplatně 

náklady za pravidelné prohlídky a údržby: 3 904 Kč a  28 546 Kč bez DPH za rok 

 

 

20. Smlouva na realizaci služeb veřejná zeleň-sečení zatravněných ploch a údržba dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1429/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření "Smlouvy na realizaci služeb veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba dřevin" se společností 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. 

 

 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 
24/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1430/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 24/2021-MP 

postatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: RIDEX s.r.o. 

budoucí služebná nemovitost: pozemek parc. č. 904/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí panující nemovitost:  pozemky parc. č. 906/1, 903 a 907/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 10.000 Kč 

doba trvání budoucí smlouvy: 10 let 

budoucí předmět zatížení: výstavba, provozování a opravy přípojek vody, kanalizace a elektřiny 

 

 

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 
25/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1431/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 25/2021-MP 
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podstatné náležitosti: 

budoucí povinná strana: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněná strana: ČEZ Distribuce, a.s. 

budoucí zatížený pozemek: parc. č. 55 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 10.000 Kč 

zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

23. Smlouva o bezplatném pronájmu tiskáren 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1432/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o nájmu tiskárny č. 06/2021 s firmou Cartouche plus s.r.o., IČ: 27840409, Těrlická 1202, Horní 
Suchá, PSČ: 735 35 

 

 

24. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1433/RM/40/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s možností zřízení pochůzkové služby ve Vrbně firmou KP YES SECURITY, 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: 01.03.2021 
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