
 

 

*MUVPX00A6WKH* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 199/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 42. jednání dne 07.04.2021 

čísl. usn. 1487 - 1527 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1487/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1488/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1444/RM/41/2021 - starostovi města projednat celou záležitost s předsedou TJ Sokol Vrbno pod Pradědem a při-
jmout nápravné opratření 

Zodp.: Petr Kopínec - Splněno 

 

 

3. Zápis z jednání komise kultury č. 1/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1489/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání komise kultury č. 1/2021, které probíhalo on-line ve dnech 13. - 16.3.2021 

 

 

4. Stanovisko vedení města a kulturní komise k navrženým kandidátům na ocenění města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1490/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem vedení města a kulturní komise k navrženým kandidátům na ocenění města 
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje  zastup ite lstvu m ěsta  

udělit "CENU MĚSTA" těmto kandidátům: 

Ing. Jarmar Zdeněk 

Rada města Vrbno pod Pradědem udělu je  

"PODĚKOVÁNÍ RADY MĚSTA" těmto kandidátům:  

PhMr. Břenek František (in memoriam) 

Dvořák Karel (in memoriam) 

Kolář Leopold 

Ulip Vladimír 

Demelová Dagmar 

Chovančáková Zdena 

Lančiová Ladislava 

Langerová Marie 

Pazderová Jarmila 

Mgr. Remešová Markéta 

Tušková Miroslava 

Levicový klub žen 

Rada města Vrbno pod Pradědem  rozhod la  

o udělení finančního daru ve výši 5.000 Kč (respektive 2.000 Kč - poníženo o cenu medaile) kandidátům na Cenu 
města a 2.000 Kč (respektive 1.000 Kč - poníženo o cenu medaile) kandidátům na Poděkování rady města 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

Kulturní komisi předložit návrh nových pravidel pro oceňování města 

 

 

5. Zápis dětí do Mateřských škol ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1491/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s termínem zápisu do Mateřské školy, Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, který je stanoven na dny 
02.-16.05.2021 

a s termínem zápisu do Mateřské školy, Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, který je stanoven na 
dny 02.-15.05.2021 

 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - žadatel Myslivecký spolek Praděd z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1492/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Praděd z programu I. ve výši 15 000 Kč 
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7. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. -žadatel Klub sportovního tance Jesenicka z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1493/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Klubu sportovního tance Jesenicka z.s. z programu I. ve výši 10 000 Kč 

 

 

8. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - žadatel Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1494/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Spolku osob zdravotně postižených, Vrbno p. Pradědem z programu I. ve výši 10 000 Kč  

 

 

9. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - žadatel Spolek Přátelé Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1495/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Spolku Přátelé Vrbenska z programu I. ve výči 10 000Kč 

 

 

10. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - žadatel ZO ČSCH Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1496/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ZO ČSCH Vrbno pod Pradědem z programu I. ve výši 15 000 Kč 

 

 

11. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - žadatel Český svaz včelařů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1497/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ZO Českého svazu včelařů z programu I. ve výši 10 000 Kč 

 

 

12. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - žadatel Pěvecký sbor Vrbno p.P. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1498/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Pěveckému sboru Vrbna pod Pradědem z programu I. ve výši 15 000 Kč 
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13. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Letní slunovrat - žadatel Myslivecký spolek Pra-
děd z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1499/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Praděd z programu II. ve výši 5 000 Kč 

 

 

14. Žádost o poskytnutí dotace z programu II.  - O cenu Pradědu - žadatel Myslivecký spolek 
Praděd z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1500/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Praděd z programu II. ve výši 15 000  Kč 

 

 

15. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Pohár starosty - žadatel Myslivecký spolek Pra-
děd z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1501/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Praděd z programu II. ve výši 5 000 Kč 

 

 

16. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Hasiči s dětmi - žadatel  Sbor dobrovolných hasi-
čů Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1502/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace SDH Vrbno p.P. z programu II. ve výši 20 000 Kč 

 

 

17. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - žadatel TAJV, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1503/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace TAJV z.s. z programu II. ve výši 5 000 Kč 
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18. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Výstava zvířectva - žadatel ZO ČSCH Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1504/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ZO ČSCH Vrbno z programu II. ve výši 15 000 Kč 

 

 

19. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Výroční koncert - žadatel Pěvecký sbor Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1505/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Pěveckému sboru Vrbna p.P. z programu II. ve výši 15 000 Kč 

 

 

20. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Mezinárodní festival - žadatel - Pěvecký sbor 
Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1506/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Pěveckému sboru Vrbna p.P. z programu II. ve výši 25 000 Kč 

 

 

21. Žádost o poskytnutí individuální dotace  - žadatel A... K... 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1507/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí individuální dotace   A... K... ve výši 5 000 Kč 

 

 

22. Žádost o poskytnutí individuální dotace  - žadatel J... P... 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1508/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí individuální dotace J... P... ve výši 10 000 Kč 

 

 

23. Žádost o výpůjčku nebytových prostor - klubovna v DPS, Husova 627 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1509/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  
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žádost Vrbenského Klubíčka, z. s. o bezplatnou vypůjčku prostor klubovny v Domu s pečovatelskou službou, Husova 
627, Vrbno pod Pradědem, a to na dobu tří let 

 

 

24. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 626 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1510/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 626 paní J... F... 

 

 

25. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Husova 248, b.č. 5 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1511/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 5 na ulici Husova 248 dle pořadníku panu M... D... 

 

 

26. Žádost o přidělení bytu mimo schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1512/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem neschvalu je  

přidělení bytu mimo schválený pořadník, žadatel E... Ž... 

 

 

27. Žádost o splátkový kalendář 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1513/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s možností splátkového kalendáře na uhrazení vzniklého nároku, žadatel D... D... 

 

 

28. Smlouva o dílo na zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1514/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu o dílo na zpracování  zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení v rámci projektu Efek-
tivní úřad ve městě Vrbno pod Pradědem se společností Envipartner s.r.o., IČ 28358589,  se sídlem Vídeňská 55, 
Brno - Štýřice 639 00 

 

 

29. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 37/2021-MP 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1515/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 37/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. 

výše úplaty: 1000 Kč 

zatížené pozemky: parc. č. 1362 a 1366/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

služebnost zřízena dle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1516/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 1431/RM/40/2021 ze dne 24.02.2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodl a  

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

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: 2.347 Kč 

zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

31. Darovací smlouva uzavřená mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Moravskoslezským krajem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1517/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Moravskoslezským krajem. Předmět smlouvy: 
Zdravotnický batoh 

 

 

32. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1518/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (převodce) a Měs-
tem Vrbno pod Pradědem (nabyvatel) 
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33. Smlouva na realizaci služeb veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1519/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 1429/RM/40/2021 ze dne 24. 2. 2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

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

 

 

34. Souhlas se stavbou RD na pozemku p.č. 95/14 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, souhlas s 
umístěním části přípojky vody a kanalizace na pozemku p.č. 95/1 a 92/1 v k.ú. Mnichov pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1520/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou RD na pozemku parc. č. 95/14, Mnichov pod Pradědem 

s umístěním části přípojky vody a kanalizace na pozemku p.č. 95/1 a 92/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

s odnětím 15m2 ze ZPF  pozemku p.č. 95/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, za účelem zpevnění příjezdové plochy 

 

 

35. Souhlas s napojením na komunikaci Dělnická z areálu společnosti ATQ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1521/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s napojením na komunikaci Dělnická z areálu společnosti ATQ 

 

 

36. Kácení dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1522/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 2 ks stromů (jedle kavkazské) na pozemku p.č. 508 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

37. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1816/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1523/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1816/3 o výměře 161 m2 za účelem zahrady 
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38. Stavba pergoly na pozemku p.č. 103/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1524/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na pronájem části pozemku p.č. 103/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem stavby pergoly 

 

 

39. Vyhlášení záměru na pronájem  pozemku p.č. 959 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1525/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o pronájem pozemku p.č. 959 o výměře 4958 m2 

Rada měs ta Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru posoudit možnosti rozdělení pozemku p.č. 959 o výměře 4958 m2 na více zahrádek 

 

 

40. Žádost o vyjádření k projektu "Vrbno pod Pradědem, Husova, RVN, kVN" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1526/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření k projektu stavby "Vrbno pod Pradědem, Husova, RVN,kvN" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

- s realizací stavby "Vrbno pod Pradědem, Husova, RVN, kVN" v k.ú. Vrbno pod Pradědem dle projektové dokumen-
tace 

- s uložením vedení VN 22kV do tělesa místní komunikace na pozemkové parcele č. 1361 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem (metodou protlaku)  

Součástí souhlasu jsou podmínky uvedené v důvodové zprávě 

 

 

41. Žádost o stanovisko k úplné uzavírce silnice II/451 a II/452 a objízdné trasy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1527/RM/42/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o stanovisko k úplné uzavírce silnice II/451 a II/452 a vedení objízdné trasy v termínu od 9.7.2021 do 
11.7.2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem sou hlas í  

s vedením objízdné trasy dle přiloženého výkresu č. 02 
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 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 12.04.2021 
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