
 

 

*MUVPX00A75DC* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 345/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 49. jednání dne 22.09.2021 

čísl. usn. 1766 - 1786 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1766/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1767/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1553/RM/44/2021 - ředitelkám MŠ  předložit stanovisko k možnému čerpání dovolené bez překrytí uzavření mateř-
ských školek v následujících letech 

Zodp.: Mgr. Monika Janků           splněno 

 

 

3. Stanovisko k možnému čerpání dovolené bez překrytí uzavření mateřských školek v následu-
jících letech 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1768/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanovisky ředitelek MŠ k možnému čerpání dovolené bez překrytí uzavření mateřských školek v následujících 
letech 

 

 

4. Zápis z komise cestovního ruchu 1/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1769/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  
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se zápisem komise cestovního ruchu č. 1/2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO zajistit čištění a udržbu kneippovadla v areálu BMX 

odboru VV ve spolupráci s infocentrem aktualizovat návrh řešení úpravy stezky na vyhlídku Praděd s posunutím cíle 
na kopec Huk 

 

 

5. Informace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1770/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací ředitelky Mateřské školy Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace z MŠMT v rámci Výzvy č. 
02_20_080 Šablony III na projekt Škola pro všechny III 

 

 

6. Žádost o poskytnutí daru - NAŠE ODPADKY z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1771/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí daru spolku NAŠE ODPADKY 

 

 

7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Hasičský záchranný sbor MSK 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1772/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přijetí majetku podle smlouvy o bezúplatném převodu majetku od Hasičského záchranného sboru MSK ve výši     
42 750 Kč 

 

 

8. Smlouva o poskytnutní finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci "Cyklostezka Vrbno 
pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1773/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2020 mezi městem a Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ: 70856508, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

 

 

9. Nadace ČEZ - Rozsvícení vánočního stromu 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1774/RM/49/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podáním žádosti o finanční příspěvek na rozsvícení vánočního stromu ve výši 20 000 Kč v rámci Nadace ČEZ 

 

 

10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v nestát-
ních lesích za rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1775/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v nestátních lesích za 
rok 2020 v rámci výzvy Ministerstva zemědělství 

 

 

11. Konání akce-cyklokrosový závod ,, Černá Opava 2021´´ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1776/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s konáním cyklokrosového závodu,, Černá Opava 2021" dne 3. 10. 2021 od 10 hodin v Mnichově na dráze BMX 

 

 

12. Zřízení vyhrazeného parkovacího stání  na ulici Sadová před domem č.p. 500 ve Vrbně pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1777/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání, místa č. 6 na ulici Sadová, pro osobní automobil Hyundai I 20. SPZ 7T6 
4091, žadatel B… R…, Sadová 500, Vrbno pod Pradědem, jedná se o poslední žádost podanou před ukončením 
schvalování vyhrazených parkovacích míst schválených radou města dne 10.6.2020 usnesením č. 1041/RM/28/2020 

 

 

13. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia na nám. 
Sv. Michala č. p. 12  (1. podlaží) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1778/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru 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 místnosti: 

 

č. 16 na 1. podlaží – bývalá prima 

 

 

14. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Sadová č. p. 500, b. č. 9 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1779/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 9 na ulici Sadová č. p. 500 dle pořadníku paní K… K… 

 

 

15. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 626, b. č. 7 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1780/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 626, panu K… F… 

 

 

16. Výměna bytů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1781/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

výměnu bytů č. 1 v domě na nám. Sv. Michala 513 a č. bytu 4 na ul. Ve Svahu 428, mezi stávajícími nájemníky 

 

 

17. Povolení umístění sídla firmy v bytě 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1782/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s umístěním sídla firmy MatyPro (IČO 87858274), v bytě č. 4 na ulici Bezručova 418 

 

 

18. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stav-
by č. 142/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1783/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 142/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729 

budoucí zatížené pozemky: parc. č. 927/1 a 928 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

výše budoucí jednorázové úplaty: 2.000 Kč bez DPH 

břemeno bude zřízeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

19. Odpověď společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1784/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zněním odpovědí společnosti T-Mobile Czech republic a.s. v rámci žádosti o povinnou koordinaci výstavbových 
prací 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zasláním odpovědi společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

 

20. Žádost o vyjádření ke stavbě Mnichov, p. č. 936/1, rozš. kNN 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1785/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření ke stavbě Mnichov, p.č. 936/1, rozš. kNN 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací stavby Mnichov, p.č. 936/1, rozš. kNN za splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

 

21. Žádost o aktualizaci vyjádření v rámci stavby "IE-12-8007902 Vrbno pod Pradědem, Sadová, 
rozš. kNN" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1786/RM/49/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s aktualizovanou žádostí o vyjádření v rámci stavby "IE-12-8007902 Vrbno pod Pradědem, Sadová, rozš. kNN" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s překopem komunikace, za podmínek stanovených v DZ 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 24.09.2021 


		2021-09-27T08:15:48+0000
	Not specified




