
 

 

*MUVPX00A6WM7* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 201/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 43. jednání dne 28.04.2021 

čísl. usn. 1528 - 1548 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1528/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1529/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1525/RM/42/2021 - majetkoprávnímu odboru posoudit možnosti rozdělení pozemku p.č. 959 o výměře 4958 m2 na 
více zahrádek 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           NT: 19.05.2021 

 

1076/RM/29/2020 - MPO zabývat se možnostmi pro získání skláren pro zřízení budoucího muzea 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           NT: 22.09.2021 

 

 

3. Zápisy do kronik města 2018, 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1530/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zpracovanými zápisy do kronik města za rok 2018 a 2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

zvěřejnit kroniky v elektronické podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na MěÚ 

Rada města Vrbno pod Pradědem stanoví  

dvouměsíční lhůtu k připomínkování a případnému doplnění kronik 
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4. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1531/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

neposkytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. 

 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace - Armáda spásy v ČR z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1532/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Armádě spásy v ČR z.s. ve výši 5 000 Kč 

o podpisu smlouvy o dotaci s Armádou spásy v ČR z.s 

 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1533/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč Sportovnímu klubu Vrbno pod Pradědem 

 

 

7. Darovací smlouva s ČS a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1534/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přijetí daru (počítačky bankovek) od České spořitelny a.s 

o podpisu darovací smlouvy s ČS a.s 

 

 

8. Plán oprav na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1535/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

plán oprav bytové správy na rok 2021 
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9. Výpověď z nájmu bytu č. 12 na ulici Bezručova 418 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1536/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výpovědi z nájmu bytu č. 12 na ulici Bezručova 418 

 

 

10. Žádost o nadační příspěvek "Oranžový přechod - Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1537/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci grantového řízení Nadace ČEZ podat žádost o nadační příspěvek na akci "Oranžový přechod - Vrbno pod 
Pradědem" 

 

 

11. Žádost o vyjádření k akci IE-12-8007902 Vrbno pod Pradědem, Sadová, rozš. kNN 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1538/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření v rámci akce IE-12-8007902 Vrbno pod Pradědem, Sadová, rozš. kNN o  rozšíření kabelového 
vedení NN dle situačního výkresu 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací akce IE-12-8007902,Vrbno pod Pradědem, Sadová, rozš. kNN a také se zvláštním užíváním komunikace na 
pozemkové parcele č. 1076 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

 

12. Varianty provedení autobusových zastávek ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1539/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s variantami pro provedení autobusových zastávek ve městě Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výběru varianty provedení č. 3 s designem kolonády 

 

 

13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1540/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 mezi městem a firmou KARETA s.r.o., IČ:62360213, Krnov-
ská 1877/51, 792 01 Bruntál 

 



strana 4 

 

 

 

14. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Bezručova 419, byt č. 9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1541/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 9 na ulici Bezručova 419 dle pořadníku paní A... Š... 

 

 

15. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 1 na ulici Bezručova č.p. 109 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1542/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 1 na ulici Bezručova č.p. 109 mimo schválený pořadník, formou 
obálkové metody (minimální měsíční nájemné  2 243 Kč) 

 

 

16. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalého gymnázia na ulici 
nám. Sv. Michala č. p. 12  (1. podlaží) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1543/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalého gymnázia, na adrese nám. Sv. Michala č. p. 
12, na pozemku parc. č. 16 v k. ú. Vrbno pod Pradědem, a to těchto místností: 

 

1. místnost na 1. podlaží č. 12 o velikosti 40 m2 - bývalá jazyková učebna 

2. místnost na 1. podlaží č. 11 o velikosti 62 m2 - bývalá třída Oktávy 

3. místnost na 1. podlaží č. 14 o velikosti 13 m2 - bývalý kabinet fyziky 

4. místnost v přízemí o velikosti 60 m2 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1544/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o bezplatné výpůjčce prostor klubovny v DPS, Husova 627, Vrbno pod Pradědem, a to na dobu tří let pro; 

1. aktivní seniory - zastoupené paní Marií Pustějovskou 

2. Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem - zastoupený paní Marií Čudovskou 

 

 

18. Výroční zpráva o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1545/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2020 

 

 

19. Doplnění Komise životního prostředí o nového člena 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1546/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem Komise životního prostředí na doplnění komise o nového člena pana Patrika Locku 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

člena Komise životního prostředí pana Patrika Locku, s účinností ode dne 01.05.2021 

 

 

20. Žádost o schválení přijetí dotace od MSK pro DPS Vrbno p.P. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1547/RM/43/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s přijetím dotace ve výši 13 809 000 Kč od Moravskoslezského kraje pro Domov pro seniory p.o., Vrbno pod Pradě-
dem 

 

 

21. Valná hromada TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. – Rada města při výkonu působnosti 
valné hromady – žádost o schválení nákupu montážního vozidla VW Transporter 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1548/RM/43/2021:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

schvaluje společnosti nákup vozidla VW Transporter dle předložené specifikace a cenové nabídky 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 04.05.2021 
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