
 

 

*MUVPX00AEN1Z* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 5833/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 47. jednání dne 28.07.2021 

čísl. usn. 1678 - 1694 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1678/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1679/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1661/RM/46/2021 - MPO prověřit možnost prodeje za sníženou cenu 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           NT: 01.09.2021 

 

 

3. Přehled hospodaření města za období 1-6/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1680/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hospodařením města za období 1-6/2021 

 

 

4. Smlouva o spolupráci a spolufinancování - DSO Bruntálsko 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1681/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování s DSO Bruntálsko 
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5. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 1 na ulici Bezručova č.p. 109 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1682/RM/47/2021:  

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) 

 

 

6. Revitalizace a stavební úpravy bytových domů č.p. 493 a 494 na ulici Husova, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1683/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání nabídek k veřejné zakázce podlimitního režimu na stavební práce - Revitalizace  

a stavební úpravy bytových domů č.p. 493 a 494 na ulici Husova, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení veřejné zakázky podlimitního režimu na stavební práce - Revitalizace a stavební úpravy bytových domů 
č.p. 493 a 494 na ulici Husova, 793 26 Vrbno pod Pradědem, vítěznému uchazeči, který podal nabídku  

s nejnižší nabídkovou cenou, a to 3.915.000,- Kč bez DPH, uchazeči HV stavby a práce s.r.o. , Krátká 157, 664 61 
Rajhradice, IČ 04395255 

o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem HV stavby a práce s.r.o. , Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ 04395255 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1684/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s 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 2. podlaží č. 36 s panem K… P…  

2. místnost na 2. podlaží č. 41 se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR 

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem části  pozemku p.č. 154  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1685/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části  pozemku p.č. 154 o výměře 260 m2 za účelem zahrady a oplocení 
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9. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 163 o výměře 196 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1686/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 163 o výměře 196 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady 
a oplocení 

 

 

10. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 133/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1687/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 133/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: CETIN, a.s. (IČ: 04084063) 

zatížené pozemky: části pozemků parc. č. 157 a 369 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

služebnost: umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - metalické kabely, optické kabe-
ly vč. související infrasturktury 

výše úplata: 100 Kč + DPH v aktuální výši 

 

 

11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 134/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1688/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 134/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: ATQ, s.r.o. (IČ: 27762025) 

zatížené pozemky: části pozemků prac. č. 874 a 917 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

služebnost: protlaku dešťové kanalizace, která spočívá ve vybudování, údržbě, oprav, změny, modernizace a od-
stranění zařízení protlaku 

výše úplata: 1000 Kč + DPH 

 

 

12. Pojištění staveb, majetku a odpovědnosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1689/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  
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s návrhem nové pojistné smlouvy - pojištění majetku a odpovědnosti 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření pojistné smlouvy se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 
1 

 

 

13. VZMR Oprava MK Komenského 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1690/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s posouzením a hodnocením přijatých nabídek v rámci VZMR Oprava MK Komenského 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení VZMR Oprava MK Komenského ve Vrbně pod Pradědem vítěznému uchazeči, který podal nabídku s nej-
nižší nabídkovou cenou a to 1 036 999,99 Kč bez DPH s délkou záruční doby 60 měsíců uchazeči SILNICE.CZ s.r.o., 
Vrchlického 1151/24, IČ 26792711, 794 01 Krnov 

o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SILNICE.CZ s.r.o., Vrchlického 1151/24, IČ 26792711, 794 01 Krnov 

 

 

14. Zázemí v areálu Skateparku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1691/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem na vybudování zázemí v areálu Skateparku Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO předložit návrh řešení areálu včetně cenových nabídek 

 

 

15. Kácení neperspektivních dřevin ohrožujících majetek a zdraví 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1692/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením neperspektivních dřevin rostoucích na pozemku p.č. 293/1 a 838 oba pozemky  v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 

 

 

16. Zápis ze 7. jednání Dozorčí rady ze dne 22. 6. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1693/RM/47/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem ze 7. jednání Dozorčí rady ze dne 22. 6. 2021 
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17. Valná hromada TEPLO VRBNO  s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1694/RM/47/2021:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

volí předsedu VH, Ing. Ivetu Pešatovou, zapisovatele VH, Otu Scholze 

schvaluje pořad jednání VH 

schvaluje nákup nového služebního vozidla Dacia Duster DCI 115, 4 x 2, v ceně do 350 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 28.07.2021 
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