
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 11. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 4. 2015 
 

 
 
241/11/2015 

Zahájení a schválení programu 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 

 
242/11/2015 

Kontrola plnění usnesení 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1676/81/2014-3 - připravit pro zahájení provozu potřebné podklady o podmínkách provozování 
a připravit návrh propagace této nové atraktivity 
Zodp: Ing. Pešatová       splněno 
 
85/5/2015-2 - připravit inventuru městských domů a bytů, připravit návrh na prodej bytů 
Zodp: Ing. Pešatová       splněno 
 
106/6/2015-2 - připravit návrh nového ceníku za pronájem pozemků s platností od 1. 1. 2016 
a požádat majetkový výbor o stanovisko a návrhy 
Zodp: Ing. Pešatová       splněno 
 
144/7/2015-2 - předložit radě města přehled současných úhrad za pozemky v majetku Vrbna 
pod Pradědem  
Zodp: Ing. Pešatová       splněno 
 
191/10/2015-3 - předložit hospodaření vodovodů a kanalizací 
Zodp: Ing. Pešatová       splněno 
 
193/10/2015-4 - odboru výstavby a ŽP zpracovat výzvu k podání cenové nabídky na "Opravu 
místní komunikace Hřbitovní - havárie" včetně zadávací dokumentace 
Zodp: Ing. Virág       splněno 
 
197/10/2015-3 - jednat o ceně zpracování projektové dokumentace na dokončení interiéru a 
exteriéru smuteční síně 
Zodp: Ing. Virág       splněno 
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215/10/2015-2 - rozeslat rozpis schváleného rozpočtového opatření zastupitelům na vědomí 
Zodp: Ing. Steinerová      splněno 
 
221/10/2015-2 - připravit návrh úpravy pravidel pro přidělování nájemních bytů v 
majetku města Vrbna pod Pradědem 
Zodp: Ing. Pešatová       splněno 
 
239/10/2015-1 - rozpracovat rozpočet na rok 2015 do podrobného členění a předložit 
zastupitelům k informaci 
Zodp: Ing. Steinerová      splněno 
 
239/10/2015-2 - zaslat zastupitelům na vědomí návrh textu smlouvy na poskytnutí dotace pro 
sportovní spolky 
Zodp: Ing. Steinerová      splněno 
 
240/10/2015-2 - zadat přípravu investice na vybudování parkovacích míst na sídlišti 
Družstevní 
Zodp: Ing. Virág       TK: 10. 6. 2015 
 
240/10/2015-3 - řešit bezodkladně havarijní stav střechy bývalých jeslí v areálu MŠ Jesenická 
Zodp: Ing. Pešatová       TK: 20. 5. 2015 
 
240/10/2015-4 - zabývat se kvalitou a rozsahem příjmu TV signálu ve městě Vrbně p. P. 
Zodp: Ing. Adámek       splněno 
 

 

 
243/11/2015 

Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
sloučení TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. se střediskem města VaK  
ke dni 1. 1. 2016 
 
2. schvaluje 
vklad majetku střediska VaK do s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO 
ke dni 1. 1. 2016 
 
3. schvaluje 
vklad majetku města do majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o.  
ke dni 1.1.2016 - jedná se o majetek, který v součastnosti s.r.o. užívá jako nájemce (budovy, 
pozemky) 
 
4. schvaluje 
pracovní skupinu pro sestavení harmonogramu a postupů při sloučení s.r.o.  
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO se střediskem Vak a vkladů majetku ve složení: Zdeněk  
Valenta, Zuzana Machetanzová, Ing. Iveta Pešatová, Ing. Jitka Steinerová a Květa  
Kubíčková. 
 
5. 

 
ukládá 

pracovní skupině zpracovat harmonogram a postupy potřebné pro sloučení s.r.o.  
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TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s VaK a u vkladů majetku. 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 10. 06. 2015 

 
 

 
244/11/2015 

Pověření zaměstnanců - udělování souhlasu obce 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. pověřuje 
zaměstnance Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, odboru vnitřních věcí, úseku sociálního, 
paní Bc. Janu Markovou a Ivanu Remešovu, DiS., k udělování souhlasu občanům za účelem 
vzniku nároku na doplatek na bydlení v ubytovacím zařízení, dle zákona č. 111/2006 Sb, 
zákona o pomoci v hmotné nouzi 
 

 

 
245/11/2015 

Komise pro projednávání přestupků 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení rady města č. 57/4/2014 ze dne 17. 12. 2014 o zřízení přestupkové komise, kdy 
předsedkyní komise byla Mgr. Hana Nová a členy komise Bc. Miroslav Doležel a Jitka 
Smékalová 
 
2. rozhodla 
o zřízení komise pro projednávání přestupků v souladu s § 106 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve složení: 
- 3 starostou jmenovaní členové  
- 1 náhradník v případě nepřítomnosti jednoho ze členů komise 
 

 

 
246/11/2015 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - INTEGRA Opava 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. neschvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Vrbna pod Pradědem občanskému sdružení INTEGRA se 
sídlem v Opavě za účelem podpory činnosti organizace 
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247/11/2015 

Užití závěsného odznaku - oddávající zastupitelé města 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stanovuje 
užití závěsného odznaku při příležitosti konání svatebních obřadů 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oddávající pro občanské obřady 
další zvolené zastupitele města, a to: 

 paní Hanu Janků 

 paní Ing. Helenu Kudelovou 

 paní Janu Soudkovou 
 

 

 
248/11/2015 

Informace o hospodaření města za období 1-3/2015, vyúčtování plesu města 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o hospodaření města za první čtvrtletí 2015 a vyúčtování plesu Města Vrbno pod 
Pradědem 
 

 

 
249/11/2015 

Směrnice č. 3/2015 k rozpočtovému hospodaření 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
směrnici č. 3 /2015 o rozpočtovém hospodaření včetně všech příloh 
 

 

 
250/11/2015 

Dofinancování projektu "Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem" 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 3.450 Kč na dofinancování projektu "Lyžařské 
běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem" Sportovnímu klubu při Gymnáziu ve Vrbně pod 
Pradědem, o.s. 

 

 



 5 

251/11/2015 

Vyhlášení dotačních programů pro 2. pololetí 2015 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vyhlašuje 
dotační programy dle příloh pro druhé pololetí roku 2015 
 

 

 
252/11/2015 

Smlouva o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. projednala 
návrh "Smlouvy o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě" mezi žadatelem 
Městem Vrbno pod Pradědem a provozovatelem, Statutárním městem Opava 
 
2. rozhodla 
o uzavření této smlouvy 
 
3. pověřuje 
starostu města k podpisu "Smlouvy o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě" 
 

 

 
253/11/2015 

Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. projednala 
písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
"Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova" 
 
2. souhlasí 
s postupem hodnotící komise 
 
3. ukládá 
obeslat dvě firmy a vyzvat je, aby doložily zdůvodnění nízké nabídkové ceny 
Zodp.: Ing. Vojtěch Virág TK: 20. 05. 2015 

 
 

 
254/11/2015 

Chodníky na hřbitově Vrbno pod Pradědem - dokončení 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. projednala 
písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
"Chodníky na hřbitově Vrbno pod Pradědem - dokončení" 
 
2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem, IČ 45179255 
 
3. pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo 
 

 

 
255/11/2015 

Oprava místní komunikace Hřbitovní - havárie" 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. projednala 
znění Výzvy k podání cenové nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
"Oprava místní komunikace Hřbitovní - havárie" 
 
2. souhlasí 
se zněním Výzvy k podání cenové nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce "Oprava místní komunikace Hřbitovní - havárie" 
 
3. jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
"Oprava místní komunikace Hřbitovní - havárie" a náhradníky 
 
4. pověřuje 
starostu města k podpisu Výzvy k podání cenové nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce "Oprava místní komunikace Hřbitovní - havárie" 
 

 

 
256/11/2015 

Vyjádření k dopisu Ing. Virága čj: MUVP 3168/2015  

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
vyjádření odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem k 
písemnosti p. L*** B***, Bezručova 73, Vrbno pod Pradědem ze dne 16.04.2015 evid. pod č.j. 
MUVP 3619/2015 
 
2. rozhodla 
vyčkat na stanovisko Moravskoslezského kraje 
 
3. ukládá 
zajistit vyjádření firmy AQUAstop, v.o.s. Bruntál jako dodavatele prací 
Zodp.: Ing. Vojtěch Virág TK: 20. 05. 2015 
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4. ukládá 
prověřit vlastnické vztahy kanalizačních přípojek v místě 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 20. 05. 2015 

 
 

 
257/11/2015 

Zřízení 20-30 parkovacích míst na pozemku p.č. 667/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zřízením 20-30 parkovacích míst na pozemku p.č. 667/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
žadatel Husgvarna Manufacturing CZ s.r.o., Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 

 
258/11/2015 

Kácení dřevin 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením dřevin: 
1/1.    1 ks modřín opadavý rostoucí na pozemku p.č. 1464/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
1/2.    1 ks bříza bělokorá rostoucí na pozemku p.č. 1330/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Oba stromy byly v minulosti nevhodně vysazeny a jejich kácení je nutné z bezpečnostních 
důvodů. 
 

 

 
259/11/2015 

Dohoda pro lesního hospodáře 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dohody o pracovní činnosti pro výkon funkce odborného lesního hospodáře a výkon 
funkce lesní stráže na období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2018 s Ing. Václavem Hochmanem 
 

 

 
260/11/2015 

Hospodaření VaK 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výsledek hospodaření na úseku vodovodů a kanalizací za rok 2014 
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261/11/2015 

Ceník za pronájem pozemků 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
ceník za pronájem pozemků ve vlastnictví města Vrbna pod Pradědem s účinností  
od 1. 1. 2016 
 

 

 
262/11/2015 

Pronájem a pacht zemědělských pozemků 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
I. pronájem pozemků 
  
A) pronájem části pozemku p.č. 1171/4 o výměře 16 m2 za účelem šopy, část pozemku p.č. 
1178 o výměře 60 m2 za účelem zahrady a 60 m2 skladování dřeva na otop, oba pozemky jsou 
v katastrálním území Vrbno pod Pradědem, žadatel: J*** E***, Nádražní 207,Vrbno pod 
Pradědem, vyhlášení záměru dne 18. 2. 2015 usnesením č.138/7/2015, vyvěšeno od  
10. 3. 2015 do 30. 3. 2015, cena za pronájem: 288 Kč/rok 
  
B) pronájem části pozemku p.č.453 o výměře 200 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
zahrady, žadatel: F***D***,Sv.Michala 535, Vrbno pod Pradědem, vyhlášení záměru dne 11. 
3. 2015 usnesení č. 172/9/2015, vyvěšeno od 8. 4. 2015 do 28. 4. 2015, cena za pronájem 
200 Kč/rok 
  
C) pronájem části pozemku p.č. 1014/3 o výměře 125 m2 a část pozemku p.č. 1019 o výměře 
75 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady, žadatel: D*** J***, Sadová 498, Vrbno 
pod Pradědem, vyhlášení záměru na pronájem pozemku dne 11. 3. 2015, vyvěšeno od 8. 4. 
2015 do 28. 4. 2015, cena za pronájem 200 Kč/rok 
  
D) pronájem pozemku p.č.o výměře 4594 m2 
  
1) E*** B*** Husova 450, Vrbno pod Pradědem, zahrada 597 m2, skleník 5x2,5 m, sklad nářadí 
4x1,5 m, cena pro rok 2015: 254 Kč 
2) J*** Č*** Kopečná 452, Vrbno pod Pradědem, zahrada 600 m2, cena pro rok 2015: 100 Kč 
3) L*** Č*** Palackého 606, Vrbno pod Pradědem, zahrada 229 m2, cena pro rok 2015:  
229 Kč 
4) J***F*** Kopečná 453, Vrbno pod Pradědem, zahrada o výměře 424 m2, cena pro rok 2015: 
140 Kč 
5) M*** G*** Kopečná 452, Vrbno pod Pradědem, zahrada o výměře 478 m2, pergola o výměře 
16 m2, cena pro rok 2015: 345 Kč 
6) P*** H*** Husova 450, Vrbno pod Pradědem, zahrada o výměře 544 m2, cena pro rok 2015: 
271 Kč  
7) A***J*** Husova 494, Vrbno pod Pradědem, zahrada 284 m2, sklad nář. 3m2, fóliovník 15 
m2, cena pro rok 2015: 149 Kč 
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8) L***J*** Kopečná 453, Vrbno pod Pradědem, zahrada o výměře 278 m2, pergola o výměře 
16 m2, cena pro rok 2015: 256 Kč 
9) R*** K***SM 508, Vrbno pod Pradědem, zahrada 414 m2, sklad nářadí 9,9 m2, cena pro rok 
2015: 225 Kč 
10) A***K*** Ve Svahu 443, Vrbno pod Pradědem, zahrada 404 m2, skleník 9,9 m2, cena pro 
rok 2015: 209 Kč 
11) F***K***, Sv.Čecha 455, Vrbno pod Pradědem, zahrada 363 m2, zahradní domek 4,60 m2, 
cena pro rok 2015: 185 Kč 
12) T*** M*** Kopečná 452, Vrbno pod Pradědem, zahrada185 m2, skleník 40 m2, cena pro 
rok 2015: 144 Kč 
13) P*** S***, Myslivecká 588, Vrbno pod Pradědem, zahrada 293,5 m2, sklad nářadí 2,5 m2, 
přístřešek 4,2 m2, skleník 7,8m2, cena pro rok 2015: 152 Kč 
14) V***S***, Sadová 409, Vrbno pod Pradědem, zahrada 257 m2, sklad nářadí 4 m2, cena pro 
rok 2015: 111 Kč 
15) L*** Š***, SM 508, Vrbno pod Pradědem, zahrada 173 m2, cena pro rok 2015: 155 Kč 
16) M*** Š***, Husova 49, Vrbno pod Pradědem, zahrada 445 m2, cena pro rok 2015: 187 Kč 
17) F*** T***, Kopečná 452, Vrbno pod Pradědem, zahrada 399 m2, sklad nářadí 4 m2, cena 
za rok 2015: 209 Kč 
18) J*** T***, Husova 494, Vrbno pod Pradědem, zahrada 252 m2, sklad nářadí 4 m2, cena za 
rok 2015: 121 Kč 
19) J***V***, Husova 450, Vrbno pod Pradědem, zahrada 228 m2, cena za rok 2015: 197 Kč 
20) K***Z***, Sv. Čecha 455, Vrbno pod Pradědem, zahrada 534 m2, pergola 22 m2, cena pro 
rok 2015: 284 Kč 
21) I*** Ž***, Družstevní 598, Vrbno pod Pradědem, zahrada 401 m2, 3x2 skleník, 3x3 altán, 
4x3 zahradní chatka, cena pro rok 2015: 254 Kč 
  
Vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 423 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
dne 31. 7. 2014 
  
II. zemědělský pacht 
na pozemek p.č. 6/2 o výměře 36.690 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, za účelem 
hospodaření, žadatel: T*** J***, Mnichov 247, vyhlášení záměru na pronájem pozemku dne 
11. 3. 2015, usnesení č.172/9/2015 
 

 

 
263/11/2015 

Souhlas s umístěním stavby "Rodinný dům LARGO 84/25 HIT" na pozemku p.č.449/2 v 
k.ú. Železná pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
1/1. s umístěním stavby "Rodinný dům LARGO 84/25 HIT" na pozemkové parcele 449/2 v k.ú. 
Železná pod Pradědem 
1/2. s napojením domu na místní komunikaci p.č. 448 v k.ú. Železná pod Pradědem 
1/3. se vstupem a uložením kanalizačního potrubí do šachty umístěné v místní komunikaci p.č 
393 v k.ú. Železná pod Pradědem před domem čísla popisného 23  
Investorem stavby jsou manželé Mgr. M*** a P*** Č***, Masarykovo nám.1665/8,  
664 51 Šlapanice 
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264/11/2015 

Stanovisko k dokumentaci pro akci vodovodní přípojka pro objekt č.p. 630 ulice 
Krejčího 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s předloženou dokumentaci vyhotovené Milanem Jedinákem 03/2015 k akci „Vodovodní 
přípojka pro objekt č.p. 630, Krejčího ulice, Vrbno pod Pradědem“; vyjádření je pro účel 
územního řízení 
 

 

 
265/11/2015 

Užívání komunikace p.č. 1689 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, uložení optického kabelu a 
podružné elektrické přípojky k Základnové stanici Vysoká hora na pozemku  
p.č. 1626/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
1/1.  s užíváním komunikace p.č. 1689 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem výstavby, 
provozu a údržby Základnové stanice Vysoká Hora, která bude umístěna na parcele  
č. 1626/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel MX-NET Telekomunikace s.r.o., Větrná 
1809/18, 792 01 Bruntál 
1/2.  s uložením optického kabelu a podružné elektrické přípojky v pozemku p.č. 1626/4  
v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
2. rozhodla 
o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi: 
Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389,79326 Vrbno pod Pradědem (budoucí strana 
povinná) a MX-NET Telekomunikace s.r.o. Větrná 1809/18, 792 01 Bruntál (budoucí strana 
oprávněná), služebnost bude zřízena v pozemcích p.č. 2,ostatní plocha o výměře 25.827 m2, 
p.č. 52, zastavená plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. 54, ostatní plocha o výměře  
1.133 m2, p.č. 1527/1, trvalý travní porost o výměře 1.289 m2,  pč. 51, ostatní plocha o výměře 
4026 m2, p.č. 1642, trvalý travní porost o výměře 15.032 m2, p.č. 1626/4, lesní pozemek o 
výměře 689.166 m2 a p.č. 1670, ostatní plocha o výměře 989 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
za účelem uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, včetně vytyčovacích bodů 
podzemního komunikačního vedení a související elektrické přípojky, služebnost se vztahuje i 
na nezbytný vstup a vjezd pro stranu oprávněnou. Stanovit výši poplatku dle znaleckého 
posudku. 
 
3. pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 
 

 

 
266/11/2015 

Žádost na odkup recyklátu stavební suti ze skládky ČOV Vrbno 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
s prodejem recyklátu stavební suti frakce 0-4 mm ze skládky u lokality ČOV Vrbno za částku 
40 Kč včetně DPH/tunu, žadatel o koupi S*** R***, Husova 334, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 

 
267/11/2015 

Příspěvky na rekonstrukci 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
příspěvek na rekonstrukci bytu ve výši 50 % uznatelných nákladů (max. 5 000 Kč na jedno 
okno) u bytu č. 304 na ulici Krejčího 487 (nájemnice M*** R***), 
 
2. schvaluje 
příspěvek na rekonstrukci bytu ve výši 50 % uznatelných nákladů (max. 20.000 Kč) u bytu č. 
4 na ulici Nové doby 418 (nájemník P*** Š***), 
 
3. schvaluje 
příspěvek na rekonstrukci bytu ve výši 50 % uznatelných nákladů (max. 20.000 Kč) u bytu č. 
8 v ulici Ve Svahu 429 (nájemník R*** L***), 
 
4. pověřuje 
starostu k podpisu veřejnoprávních smluv 
 

 

 
268/11/2015 

Aktualizace pravidel pro přidělování bytů 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
aktualizaci pravidel, která stanovují zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku Města 
Vrbna pod Pradědem 
 
2. ukládá 
Vyhotovit kompletně pravidla včetně dodatků 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 20. 05. 2015 

 
 

 
 
269/11/2015 

Přidělení bytu mimo schválený pořadník 

 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
žádost paní R***, 
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2. schvaluje 
přidělení bytu č. 2, na ulici Nádražní 141 (bytová rezerva), paní H*** R*** mimo schválený 
pořadník na dobu šesti měsíců 
 

 

 
270/11/2015 

Přidělení bytu dle pořadníku 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 1, na ulici Sadová 498, paní A*** K*** 
 

 

 
271/11/2015 

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 402, na ulici Krejčího 488, mezi P*** V*** 
(nájemník) a M*** B*** (podnájemník) na dobu jednoho roku 
 

 

 
272/11/2015 

Koncepce bytového fondu 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
materiál k diskuzi týkající se koncepce bytového fondu města Vrbna p. P. 
 

 

 
273/11/2015 

Tepelná čerpadla 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odkládá 
rozhodnutí k návrhu na instalaci tepelných čerpadel pro dům č.p. 514, 515 na nám. Sv. Michala 
ve Vrbně pod Pradědem do doby získání úplných informací k této technologii 
 
2. ukládá 
zajistit prohlídku obdobného provozu tepelných čerpadel 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 20. 05. 2015 
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274/11/2015 

Sportovní akce-cyklistické kritérium o Černého mnicha v areálu dráhy BMX Černá 
Opava v Mnichově 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s konáním akce cyklistické kritérium o Černého mnicha dne 10. 5. 2015 od 10 do 14 hodin  
v areálu BMX Černá Opava v Mnichově, pořadatelem je ACS DRAK VRBNO, Železná 106, 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 

 
275/11/2015 

Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2014 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2014 
 

 

 
276/11/2015 

Rozsah TV vysílání ve Vrbně pod Pradědem 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
z finančních důvodů nezajišťovat provoz jednotlivých multiplexů (TV programů) z dokrývače 
Českých radiokomunikací a.s. 
 
2. doporučuje 
občanům v případě nekvalitního příjmu digitální pozemního vysílání pořídit si satelitní přijímač 
popř. si zajistit příjem požadovaných TV programů jiným způsobem např. kabelovým 
vysíláním, vysíláním po pevné lince. 
 
3. ukládá 
vyzvat společnost MX Net, aby informovala radu města o dalších záměrech týkajících se 
možností zkvalitnění příjmu TV programu v souvislosti s investicemi ve Vrbně pod Pradědem 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 20. 05. 2015 

 

 
277/11/2015 

Výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Vrbno 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
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zápisem výběrové komise na obsazení pracovního místa na ředitele/ku Domova pro seniory 
ve Vrbně pod Pradědem 
 
2. jmenuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce 
ředitele Mgr. Jana Vavříka s účinností od 1. 7. 2015 
 
3. schvaluje 
navržené platové zařazení ředitele DPS s účinností od 1. 7. 2015 
 

 

 
278/11/2015 

Směrnice "Pravidla pro stánkový prodej na pořádaných kulturních akcích ve městě 
Vrbně pod Pradědem" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s návrhem směrnice „Závazné podmínky-pravidla pro stánkový prodej při pořádání kulturních 
akcí ve městě Vrbně pod Pradědem“ 
 
2. schvaluje 
navržená pravidla a přílohy směrnice s doplněním údajů dle charakteru konkrétní akce 
 

 

 
279/11/2015 

Oprava přístupové cesty k řadovým garážím - pozemek parc. č. 1366/1 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
žádost občanů bydlících na Sadové ulici v domech č.p. 436 - 438 ve Vrbně pod Pradědem ve 
věci opravy přístupové cesty k řadovým garážím a kolem garáží - pozemek parc.  
č. 1366/1 v kat. území Vrbno pod Pradědem 
 
2. byla seznámena 
s vyjádřením odboru výstavby a ŽP k příjezdové komunikaci k řadovým garážím včetně 
navržených variant řešení 
3. rozhodla 
postupovat v řešení žádosti občanů podle varianty č.1 
 

 

 
280/11/2015 

Jmenování člena bytové komise 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. jmenuje 
paní Alenu Martínkovou členem bytové komise 
 

 

 
281/11/2015 

Žádost o odkoupení žulových kostek 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s prodejem žulových kostek z demolice Vrsanu p. P***K*** , kostky jsou určeny pro potřeby 
města 
 

 

 
282/11/2015 

Návrh na vyplacení peněžitého daru 1. a 2. místostarostce 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
1/1. vyplacení peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč paní Květě Kubíčkové za rozvoj 
předškolního školství ve městě, dlouholetou mezinárodní spolupráci a úspěšné čerpání 
prostředků z evropských fondů, díky nimž byl významně zhodnocen majetek města 
 
1/2. vyplacení peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč paní Ing. Pavle Müllerové za nadstandartní 
pracovní nasazení nad rámec pracovních povinností místostarostky města v rámci zpracování 
projektů, žádostí o dotace EU a jejich následnou realizaci (Bikepark), za výrazný přínos a 
osobní podíl při zpracování mezinárodního projektu "Vítejte ve Vrbně" 
 

 

 
 

 

Ing. Petr Gross 
starosta 

Květa Kubíčková 
místostarostka 

 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová, Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek, Rozdělovník: 16x Změ, 5x Rmě, 1x sekretariát, 1x 
tajemník, 1x MěK, 1x DD, 1x Teplo, 1x TS, 1x MŠ Jesenická, 1x MŠ Ve Svahu, 1x ZŠ 
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