
 

 

*MUVPX00A6WOX* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 202/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 44. jednání dne 19.05.2021 

čísl. usn. 1549 - 1573 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1549/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1550/RM/44/2021:  

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           splněno 

 

 

3. Přehled hospodaření města k 4/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1551/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření za období 1-4/2021 

 

 

4. Poskytnutí věcného účelového daru Domovu pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1552/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  
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s poskytnutím účelového věcného daru Domovu pro seniory Vrbno, p.o. firmou Perfect Distribution, a.s. se sídlem v 
Prostějově v hodnotě 22 240 Kč formou zdravotnického materiálu 

 

 

5. Uzavření provozu Mateřských škol v době letních prázdnin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1553/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o uzavření provozu v době letních prázdnin Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 v době 
od 26.07. do 27.08.2021 a Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 v době od 01.07. do 08.08.2021, v 
době od 26.07.2021 do 06.08.2021 budou uzavřeny obě mateřské školy 

Rada města Vrb no pod Pradědem ukládá  

ředitelkám MŠ  předložit stanovisko k možnému čerpání dovolené bez překrytí uzavření mateřských školek v násle-
dujících letech 

 

 

6. Povolení pořízení investice Mateřská škola Jesenická 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1554/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s převedením částky ve výši 100 000,- Kč z Fondu investic do rozpočtu Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod 
Pradědem na pořízení zahradního traktoru 

 

 

7. Seznámení s návrhem programu Příměstského tábora 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1555/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem programu Příměstského tábora  na rok 2021 s názvem Z pohádky do pohádky 

 

 

8. Žádost o schválení poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV na rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1556/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na podporu finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19. Příjemce dotace Domov pro senio-
ry Vrbno, p.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

dotaci z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soci-
álních službách v souvislosti s epidemií Covid-19. Příjemce dotace Domov pro seniory Vrbno, p.o. 
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9. Projekt Cesta kolem vody 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1557/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

podaní žádosti o dotaci s názvem  Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků ve Vrbně pod Pradědem v 
rámci výzvy INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 

podaní žádosti o dotaci s názvem  Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem v 
rámci výzvy INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 

 

 

10. Smlouva na zpracování podkladů žádostí o dotaci a koordinaci projektů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1558/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít Smlouvu na zpracování podkladů žádostí o dotaci a koordinaci projektů „Zpřístupnění přírodních atraktivit 
na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem“ a „Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků Vrbno pod 
Pradědem“ mezi městem Vrbnem pod Pradědem a ACTEA - společnost pro přírodu a krajinu, z.s., IČ: 265 82 741, se 
sídlem Karlovice 279, 793 23 

 

 

11. Žádost o stanovisko pro vydání stavebního povolení "Parkoviště před administrativní budo-
vou a přístřešek pro jizdní kola" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1559/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o stanovisko pro vydání stavebního povolení stavby "Parkoviště před administrativní budovou a přístře-
šek pro jizdní kola" fa. Husqvarna Manufacturing 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s vydáním kladného stanoviska pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu se zapracováním podmí-
nek uvedených v důvodové zprávě 

 

 

12. Žádost o vyjádření k PD pro účely územního řízení"FTTH Vrbno pod Pradědem- Etapa II" spo-
lečnosti InfoTEL s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1560/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření k PD pro účely územního řízení "FTTH Vrbno pod Pradědem - Etapa II" společnosti InfoTel 
s.r.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s vydáním kladného stanoviska pro územní řízení v rámci stavby "FTTH Vrbno pod Pradědem-Etapa II." společnosti 
InfoTel s.r.o. za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
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13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 60/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1561/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 60/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 

zatížené pozemky parc. č. 433, 1327/1,1327/2,1327/3,1330/1,1837/1,1838 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

doba trvání: neurčitá 

úplata: 3610 kč bez DPH dle znaleckého posudku č. 11/2021 

 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
33/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1562/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 140/RM/41/20221 ze dne 17.3.2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 33/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 

budoucí zatížené části pozemků parc. č.: 919, 936, 910, 915 a 914 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí úplata bude sjednána dle znaleckého posudku, který uhradí budoucí oprávněný 

budoucí břemeno dle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona 

 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
61/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1563/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 61/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 

budoucí zatížené části pozemků parc. č.: 1076, 1373, 1343/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí úplata bude sjednána dle znaleckého posudku, který uhradí budoucí oprávněný 

budoucí břemeno dle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona 
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16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
62/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1564/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 62/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 

budoucí zatížené části pozemků parc. č.: 1367, 1377/1, 1377/2, 1361 a 1362 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí úplata bude sjednána dle znaleckého posudku, který uhradí budoucí oprávněný 

budoucí břemeno dle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona 

 

 

17. Napojení na komunikaci z pozemku p.č. 266 na pozemek p.č. 157 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1565/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s napojením z pozemku p.č. 266 na pozemek p.č. 157 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, investor stavby p. R...  Š..., Palac-
kého 441, Vrbno pod Pradědem za podmínek stanovených TS a jejich dohledu při samotné realizaci 

 

 

18. Pronájem části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1566/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 2/1 o výměře 58 m2 za účelem zahrady, přístupu k domu a oplocení 

o uzavření smlouvy o nájmu pozemku, nájemce  J... Š..., Střelniční 41, Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1567/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

vyhlásit záměr na pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú.Vrbno pod Pradědem 
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20. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č.  959 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1568/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na propnájem pozemku p.č. 959 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

 

21. Pronájem části pozemku p.č. 1816/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1569/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku 1816/3 o výměře 161 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení 

o uzavření smlouvy o nájmu pozemku, nájemce Z... P..., Husova 489, Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

22. Provedení úprav v bytě č. 10 na ulici Bezručova 418 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1570/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 10 na ulici Bezručova 418 (nájemník paní D... M...) 

 

 

 

23. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího 487, b. č. 203 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1571/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 203 na ulici Krejčího 487 dle pořadníku paní R... H... 

 

 

 

24. Vyřazení majetku města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1572/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení majetku v hodnotě 605 855,11 Kč dle přílohy 

o vyřazení ztrát a nálezů dle přílohy 
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25. Eko kluziště Glice na sezonu 2021/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1573/RM/44/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s cenovou nabídkou na kluziště Glice 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neuzavření smlouvy o pronájmu kluziště na období 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 24.05.2021 
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