
 

 

*MUVPX00A6WQN* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 203/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 45. jednání dne 09.06.2021 

čísl. usn. 1574 - 1652 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1574/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1575/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1530/RM/43/2021 - zvěřejnit kroniky v elektronické podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na 
MěÚ 

Zodp.: Mgr. Monika Janků           splněno 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1576/RM/45/2021:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

volí předsedu VH Ing. Ivetu Pešatovou a zapisovatele Otu Scholze 

schvaluje pořad jednání valné hromady 

schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2020, ověřenou auditem 

schvaluje rozdělení zisku společnosti, dle návrhu v pořadu jednání VH, ve výši 918 546,17Kč (po zdanění) : 

a) přidělení do rezervního fondu, ve výši 5% = 45 927,00Kč 

b) na realizaci schválených investičních záměrů společnosti,  

ve výši 95% = 872 619,17Kč 

byla seznámena s průběhem realizace optimalizace tepelného hospodářství 
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schvaluje mimořádnou odměnu jednateli společnosti, v souladu se smlouvou o výkonu funkce v její plné výši 

 

 

4. Sebehodnotící zprávy PO a návrh na udělení odměn ředitelům PO za I. pololetí 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1577/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotícími zprávami a přehledem aktivit příspěvkových organizací za I. pololetí 2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2021 

 

 

5. Realizace projektu výzvy č. 02_20_080 Šablony III - Mateřská škola Ve Svahu, Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1578/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zapojením Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, p.o. do realizace projektu č. 02_20_080 Šablony 
III - mimo hlavní město Praha s názvem Školka pro všechny III 

 

 

6. Žádost o finanční podporu Diakonie Broumov 
 

USNESEN Í  ČÍSLO  1579/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o finanční příspěvek na provoz pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, Broumov 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

neposkytnout finanční prostředky na provoz střediska Diakonie Broumov, sociální družstvo, Broumov 

 

 

7. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Vrbenské klubíčko 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1580/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Vrbenskému klubíčku z.s. z programu II. ve výši 15.000 Kč na akci Výprava za poznáním 2021, 
aneb Nejsme přece tak jiní 

 

 

8. Schválení účetní závěrky za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno 
pod Pradědem, Ve Svahu 578 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1581/RM/45/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní uzávěrku za rok 2020 

 

 

9. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2020 zřízené příspěv-
kové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1582/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní uzávěrku za rok 2020 

zlepšení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 21 015,50 Kč a převedení do rezervního fondu příspěvkové 
organizace 

 

 

10. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2020 zřízené příspěv-
kové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1583/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní uzávěrku za rok 2020 

zlepšení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 46 630,99 Kč a převedení do rezervního fondu příspěvkové 
organizace 

 

 

11. Schválení účetní závěrky  za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Vrbno, Mnichov 262 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1584/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní uzávěrku za rok 2020 

 

 

12. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2020 zřízené příspěv-
kové organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, Ve Svahu 578 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1585/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní uzávěrku za rok 2020 

zlepšení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 410,30 Kč a převedení do rezervního fondu příspěvkové orga-
nizace 
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13. Schválení odpisového plánu vlastní příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno na rok 
2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1586/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení odpisového plánu Domova pro seniory Vrbno, p.o. na rok 2021 

 

 

14. Návrh na vyřazení majetku - KIV 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1587/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 155 596,93 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

15. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem , příspěvková organizace, 
Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1588/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 76 931,56 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

16. Žádost o změnu účelu dotace - Spolek přátelé Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1589/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o změně účelu dotace Spolku přátel Vrbenska ve smlouvě č.75/2021 

o uzavření dodatku ke smlouvě č.75/2021 se Spolek přátel Vrbenska 

 

 

17. Darovací smlouva  - zabezpečení kapličky, Geryk Pavel 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1590/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy na 5 000 Kč s panem Pavlem Gerykem, Nerudova 9, Nový Jičín 

 

 

18. Harmonogram přípravy rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1591/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  



strana 5 

 

 

harmonogram pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 včetně příloh předloženého návrhu 

 

 

19. Zápis z 27. jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1592/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z 27. jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 

 

 

20. Zápis z jednání Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1593/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání Komise výstavby 

 

 

21. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt "Oranžový přechod - Vrbno pod Pra-
dědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1594/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v rámci projektu "Oranžový přechod - Vrbno pod Pradědem" uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku 
mezi městem a Nadací ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 26721511 

 

 

22. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1595/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít dodatek č. 3 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 

 

 

23. VZMR Autobusové zastávky ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1596/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hodnocením nabídek na zhotovení 1 ks autobusové zastávky ve Vrbně pod Pradědem dle odsouhlaseného návrhu 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výběru dodavatele a podpisu smlouvy o dílo s firmou Kamenský - stavby a konstrukce s.r.o., Mnichov 236, 793 26 
Vrbno pod Pradědem 
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o realizaci 5 ks Autobusových zastávek 

 

 

24. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 110/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1597/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 110/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

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

zatížený pozemek: parc. č. 615/3 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

doba trvání: neurčitá 

výše jednorázové úplaty: 1000 Kč bez DPH 

typ břemene: podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

25. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 111/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1598/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 111/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

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

budoucí zatížený pozemek: parc. č. 1407/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí jednorázové úhrady: 1000 Kč bez DPH 

břemeno bude zřízené podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístě-
ní stavby č. 33/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1599/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. 
33/2021-MP 

 

 

27. Smlouva o zřízení služebnosti cesty a stezky č. 112/2021-MP 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1600/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení RM č. 1404/RM/39/2021 ze dne 3.2.2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem roz hod la  

o uzavření Smlouvy o  zřízení služebnosti cesty a stezky č. 112/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí vlastník panujícího pozemku: M... K... (1/2) a L... S... (1/2) 

vlastník služebného pozemku:  Město Vrbno pod Pradědem 

panující pozemek: 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  

služebné pozemky: 1164 a 1165/3 v k.ú. Mnichov pod Pradědem dle GP č. 812-77/2021 

druh služebnosti: služebnost cesty a stezky 

úplata: 10.000 Kč 

doba trvání: neurčitá 

 

 

28. Žádost o povolení plynové přípojky do bytu č. 8 na ulici Ve Svahu 429/7 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1601/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením plynové přípojky do bytu č. 8 na ulici Ve Svahu 429/7 (nájemník R... L..), za podmínek stanovených sta-
vebním úřadem a doložením revizních zpráv 

 

 

29. Provedení úprav v bytě č. 3 na ulici Sadová 499 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1602/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 3 na ulici Sadová 499 (nájemník paní A... B...) 

 

 

30. Přidělení bytu mimo pořadník na ulici Nové Doby 416, č.b. 7 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1603/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 7 na ulici Nové Doby 416 mimo schválený pořadník právnické osobě Sdružené zdravotnické zařízení 
Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

 

 

31. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 1, na ul. Bezručova 109, mimo schválený 
pořadník 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1604/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 1 na ul. Bezručova 109 mimo schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 1 na ulici Bezručova 109 mimo schválený pořadník paní V... B... 

 

 

32. Uzavření smluv na pronájem nebytových prostor v budově bývalého gymnázia na ulici nám. 
Sv. Michala č. p. 12 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1605/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavřením nájemních smluv 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 - se Zdenkou Michaelou Koutnou  

2. místnost na 1. podlaží č. 11 o velikosti 62 m2 - se SVČ Bruntál  

3. místnost na 1. podlaží č. 14 o velikosti 13 m2 - s Pěveckým sborem města Vrbna pod Pradědem  

4. místnost v přízemí o velikosti 60 m2 - se Spolkem Přátel Vrbenska 

 

 

33. Smlouva o udělení souhlasu k reprodukci - Slezské zemské muzeum Opava 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1606/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy  o poskytnutí reprodukčních práv na vybraný dokument z fondu Knihovny Slezského zemského 
muzea. Smlouva se uzavírá se Slezským zemským muzeem, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 

 

 

34. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1607/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0407/ZM/13/2021 - odboru VV předložit kronikářce čistopisy kronik města 2014, 2015, 2016 a 2017 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0333/ZM/12/2020 - MPO zajistit demolici z vlastních zdrojů 

Zodp.: Rada města - splněn 

 

0331/ZM/12/2020 - MPO nechat zpracovat studii této lokality na ul. Kopečná 
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Zodp.: Rada města - splněno 

 

0319/ZM/12/2020 - MPO sejít se s nájemníky a předložit jim varianty podílového spoluvlastnicvtí nebo pokračování 
v nájmu 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

35. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1608/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

udělit "CENU MĚSTA" kandidátovi:  

Ing. Jarmar Zdeněk za rozvoj města a rozvoj česko - polské spolupráce 

rozhodnout o udělení finančního daru ve výši 2 000 Kč pro oceněného 

 

 

36. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1609/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

37. Zahrádky Na Bělidle 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1610/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

pokračovat v nájemním vztahu u pozemků parc. č. 1014/3, 1017, 1018, 1019, 1020 a 1021 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 

 

 

38. Lokalita pro výstavbu RD Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1611/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s návrhem studie pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Žižkova 

souhlasit se zadáním zpracování projektové dokumentace na části (3 etapy) dle návrhu a stanoviska projektanta v 
návaznosti s napojením na inženýrské sítě a dopravní infrastruktůru 

 

 

39. Petice občanů města Vrbna pod Pradědem k lokalitě Na Bělidle Z72 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1612/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s peticí občanů města Vrbna pod Pradědem 

seznámit se se zpracovanou zastavovací studií 

souhlasit se zněním odpovědi na petici občanů 

 

 

40. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1159/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1613/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1159/1 o výměře 1244 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4604/094 ve výši 38 Kč/m2 

 

 

41. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1273 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1614/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1273 o výměře 100 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 

 

42. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1272 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1615/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1272 o výměře 593 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

 

 

43. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1092, 1093, 1091, 1090, 1089, 1086, 
1088 a 1087 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1616/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej: 
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- pozemku parc. č. 1086 o výměře 10606 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

 - pozemku parc. č. 1087 o výměře 1728 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chrá-
něné území  

- pozemku parc. č. 1088 o výměře 6065 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

-pozemku parc. č. 1089 o výměře 4317 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí  

- pozemku parc. č. 1090 o výměře 5336 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

- pozemku parc. č. 1091 o výměře 1086 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

- pozemku parc. č. 1092 o výměře 1823 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1093 o výměře 37296 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

 

 

44. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 645/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1617/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 645/1 o výměře 2474 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

 

 

45. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1001 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1618/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1001 o výměře 547 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

 

 

46. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1012/1 a 1013 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1619/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

- pozemku parc. č. 1012/1 o výměře 1928 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

- pozemku parc. č. 1013 o výměře 490 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace RD na dobu 5 let 

nemovitosti budou prodány nejvyšší nabídce 

 

 

47. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1620/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 750 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a země-
dělský půdní fond 

 

 

48. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 150/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1621/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 150/2 o výměře cca 25 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

 

 

49. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 377/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1622/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 377/2 o výměře 66 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 

 

50. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemku 1816/3 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1623/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej: 

1. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 161 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

2. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 260 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

3. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 589 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

4. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 456 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

5. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 495 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

6. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 456 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

7. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 475 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

8. 

části pozemku parc. č. 1816/3 o výměře cca 375 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

 

 

51. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 162/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1624/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 162/2 o výměře 71 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
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52. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1229 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1625/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1229 o výměře 2844 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace RD na dobu 5 let 

 

 

53. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areál DOMA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1626/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

1. 

pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

2. 

pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

3. 

pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

4. 

pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
bez č. p.; garáž 

5. 

pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s 
č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 

6. 

pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec Vrbno pod Pradědem 

souhlasit se záměrem koupěchtivého u předmětu koupě podat změnu Územního plánu ve zkráceném řízení u míst-
ně a věcně příslušného úřadu územního plánování, která spočívá ve změně plochy občanského vybavení se specific-
kým využitím (OX2) na plochu umožňující realizaci 10 bytových jednotek 

pod podmínkou úhrady nákladů spojených se změnou ÚP koupěchtivým 

 

 

54. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - část pozemku 790 za části pozemků 777/2 a 
789/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1627/RM/45/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

část pozemku parc. č. 790 o výměře cca 445 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zboře-
niště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

za 

- část pozemku parc. č. 789/2 o výměře cca 902 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond 

- část pozemku parc. č. 777/2 o výměře cca 65 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 

pod podmínkou dorovnání kupní ceny 

 

 

55. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek na ulici Krejčího 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1628/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

jednotky č. 488/26, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
7460/140796 

2. 

jednotky č. 488/27, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
7540/140796 

3. 

jednotky č. 488/28, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
3080/140796 

4. 

jednotky č. 488/29, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
3090/140796 

5. 

jednotky č. 488/30, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
2890/140796 

6. 

jednotky č. 488/31, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
2910/140796 

7. 

jednotky č. 488/32, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
7120/140796 

8. 
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jednotky č. 488/32, způsob využití: byt. Jednotka je vymezena v budově s č.p. 488, které stojí na pozemku parc. č. 
504/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí jednotky je podíl na společných částech o velikosti 
7230/140796 

 

to vše v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřa-
dem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntá. 

 

pod podmínkou předložení platné Budoucí kupní smlouvy a splnění podmínek daných Budoucí kupní smlouvou  

 

 

56. Zrušení prodeje nemovitosti - pozemku 1464/8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1629/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit usnesení č. 0329/ZM/12/2020 ze dne 16.12.2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku parc. č. 
1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem a usnesení č. 0388/ZM/13/2021 ze dne 31.03.2021, kterým bylo rozhodnuto o 
prodeji pozemku parc. č. 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

57. Prodej nemovitosti - části pozemku 136/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1630/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 136/1 o výměře cca 350 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J... M... a T... M... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2021/4552/042 ve výši 356 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

58. Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1631/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 354 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a země-
dělský půdní fond 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 
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prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M... K... a P... V... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4555/045 ve výši 269 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prode-
jem 

 

 

59. Prodej nemovitostí - pozemků 1220/4 a 1221/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1632/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1220/4 o výměře 1042 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

- pozemku parc. č. 1221/1 o výměře 970 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B... S... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4556/046 ve výši 483240 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let v případě nepostavení RD 

 

 

60. Prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1633/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

pozemku parc. č. 397/1 o výměře cca 3169 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V... S... 

výše kupní ceny: 1.115.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let v případě nepostavení RD 

 

 

61. Prodej nemovitosti - části pozemku 257 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1634/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 25 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: E...K... 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

trvat na realizaci prodeje částí pozemku parc. č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem dle přílohy mapka-situace 

 

 

62. Prodej nemovistosti - pozemek parc. č. 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1635/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

rozhodnout 

o prodeji nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1158/1 o výměře 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M... K... a L... S... 

za nabídnutou cenu  ve výši 480.000 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

63. Žádost o prodloužení lhůty k podpisu smlouvy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1636/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s žádostí o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

prodloužit lhůtu k podpisu kupní smlouvy o 6 měsíců v případě prodeje části pozemku parc. č. 198/1 v k.ú. Železná 
pod Pradědem 

 

 

64. Nesouhlas s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1637/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  



strana 19 

 

 

seznámit se s nesouhlasem s formou prodeje pozemku 1158/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

konstatovat neopodstatněnost nesouhlasu ve všech jeho bodech 

 

 

65. Vybudování cyklo odpočívadla v lokalitě Mnichov - točna autobusů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1638/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2021+, dotační titul č. 2 - Cyklistická infrastruktura 

 

 

66. Souhlas se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku, a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1639/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit se zřízením zástavního práva u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem ve prospěch Hypo-
teční Banky, a.s. (IČ: 13584324) dle přílohy 

 

 

67. Darovací smlouva  - Středisko volného času, příspěvková organizace, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1640/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout finanční dar Středisku volného času Bruntál p.o. ve výši  357 830 Kč 

uzavřít darovací smlouvu se Střediskem volného času Bruntál 

 

 

68. Závěrečný účet DSO Vrbensko za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1641/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2020, jehož součástí je 
Zpráva revizní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 

 

 

69. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1642/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 
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70. Schválení Závěrečného účtu Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1643/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyslovit souhlas s hospodařením Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020 s výhradou 

schválit Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření města za rok 2020 

přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

 

 

71. Rozpočtové opatření č.2/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1644/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č2/2021 

 

 

72. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1645/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu paní J... G... na provedení stavebních úprav v domě 

 

 

73. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek přátel Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1646/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout návratnou finanční výpomoc Spolku přátel Vrbenska ve výši 311 000 Kč na projekt  Toulky po česko-
polských tradicích 

uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci pro Spolek přátel Vrbenska 

 

 

74. Smlouva o poskytnutí dotace  MSK - akceschopnost jednotky SDH 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1647/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

příjmout dotaci od MSK ve výši 100 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 

uzavřít smlouvu o dotaci s MSK 
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75. OZV č. 2/2021, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod Pradědem č. 1/2009 o 
nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním, ve městě Vrbno pod 
Pradědem a jeho místních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Železná 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1648/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vydat Obecně závazkou vyhlášku č. 2/2021 kterou se zrušuje závazná vyhláška města Vrbno pod Pradědem č. 
1/2009 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním, ve městě Vrbno pod Pradědem a 
jeho místních částech Bílý potok, Mnichov, Vidly a Železná. 

 

 

76. Program jednání Zastupitelstva města dne 23. 06. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1649/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 23. 06. 2021 

 

 

77. Kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky č.j. 4939/2021 a č.j. 5334/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1650/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Kupních smluv na dodávku výpočetní techniky č.j. 4939/2021 a č.j. 5334/2021 s dodavatelem AUTOCONT 
a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava. 

 

 

78. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1651/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2020, jehož součástí je Zpráva reviz-
ní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 

 

 

79. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1652/RM/45/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

podpisem usnesení a zápisu z 45. jednání Rady města Vrbna pod Pradědem Mgr. Zdeňka Bártka 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO zpracovat návrh aktualizace Pravidel pro prodej nemovitostí 
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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: 14.06.2021 
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