
 

 

*MUVPX00A75F2* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 346/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 50. jednání dne 13.10.2021 

čísl. usn. 1787 - 1815 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1787/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1788/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesní: 

1723/RM/48/2021- VV vytvořit informační kartu k podomnímu prodeji 

Zodp.: Mgr. Monika Janků           NT: 03.11.2021 

 

1724/RM/48/2021 - zajistit schůzku s p. Rybárem 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 splněno 

 

 

3. Darovací smlouva s MSK Ostrava - Osvětlovací souprava pro dobrovolnou hasičskou jednot-
ku Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1789/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přijetí daru  pro jednotku dobrovolných hasičů od MSK Ostrava 

 

 

4. Oznámení o výsledku výběru na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1790/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledkem hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Projekční práce zaměřené na rekon-
strukci objektu a rozvoj sociální služby Domov pro seniory Vrbno, p.o. 

 

 

5. Odstoupení od Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. na 
sběr a zpracování oděvů, obuvi a textilu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1791/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem na odstoupení od Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. na sběr a zpra-
cování oděvů, obuvi a textilu s odůvodněním vypovězení smlouvy 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vypovězení  Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. na sběr a zpracování oděvů, 
obuvi a textilu 

 

 

6. Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1792/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 51/2007 se  společností ASEKOL 
a.s. 

 

 

7. Zápis z jednání Komise pro strategický rozvoj města Vrbna p. Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1793/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání Komise pro strategický rozvoj města Vrbna p. Pradědem ze dne 10.9.2021 

 

 

8. VZMR Stavební úpravy městské knihovny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1794/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s průběhem veřejné zakázky "Stavební úpravy městské knihovny" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zrušení veřejné zakázky "Stavební úpravy městské knihovny" 
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9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1795/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi městem a Mo-
ravskoslezským krajem 

 

 

10. Multifunkční hřiště u Sokolovny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1796/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci dotačního titulu 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury podaní žádosti o dotaci s názvem 
"Multifunkční hřiště u Sokolovny" 

 

 

11. Obnova MK Myslivecká 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1797/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci dotačního titulu 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací podání žádosti o dotaci s názvem "Obno-
va MK Myslivecká" 

 

 

12. Nařízení města č. 3/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1798/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Nařízení města č. 3/2021, kterým se zrušuje nařízení města č. 1/2007, Tržní řád 

 

 

13. Nařízení města č. 4/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1799/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Nařízení města č. 4/2021, kerým se mění nařízení č. 1/2005, O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve 
schůdnosti místních komunikací 

 

 

14. Nařízení města č. 5/ 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1800/RM/50/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Nařízení města č. 5/2021, kterým se mění nařízení č. 2/2016, O zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

 

 

15. Přidělení bytu dle pořadníku na nám. Sv. Michala č. p. 512, b. č. 10 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1801/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 10 na nám. Sv. Michala č. p. 512 dle pořadníku paní T… Z… 

 

 

16. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího č. p. 488, b. č. 208 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1802/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 208 na ulici Krejčího č. p. 488 dle pořadníku panu P… M… 

 

 

17. Provedení úprav v bytě č. 3 na ulici Ve Svahu č. p. 429 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1803/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 3 na ulici Ve Svahu č. p. 429 (nájemník paní A… K…) 

 

 

18. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 12 na ulici Bezručova č. p. 418 mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1804/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 12 na ulici Bezručova č. p. 418 mimo schválený pořadník formou 
obálkové metody 

 

 

19. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Nové doby č. p. 417 mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1805/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Nové doby č. p. 417 mimo schválený pořadník for-
mou obálkové metody 

 



strana 5 

 

 

 

20. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1806/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 910 o výměře 557 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

21. Pronájem pozemků p.č. 1626/4, 1682/1, 1682/2, 1684/1 a 1684/2 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem za účelem provozování lyžařského vleku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1807/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemků p.č. 1626/4 o výměře 17.457 m2, p.č. 1682/1 o výměře 2000 m2, 1682/2 o výměře 2.900 m2, 
1684/1 o výměře 20.651 m2 a 1684/2 o výměře 11. 989 m2  všechny v k.ú. Vrbno pod Pradědem  za účelem provo-
zování lyžařského vleku 

uzavření smlouvy  o nájmu pozemku, nájemce Kareta s.r.o. se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, pronajíma-
tel Město Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 5.500,-/Kč/rok 

 

 

22. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 188/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1808/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 188/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: Telco Infrastructure, s.r.o., IČ: 084 25 817 

budoucí zatížené pozemky parc. č.: 700, 698/3, 312, 334, 271/1, 278, 286, 281/1, 157, 335, 202, 219, 366, 367/20, 
377/2, 378/8, 391/1, 588, 1843, 1856/1, 1855, 390, 1860/1, 696/2, 696/1, 367/17, 116, 257, 89, 171, 2/1, 103/13, 
103/5, 103/4, 103/2, 103/1, 419, 1838, 445, 444, 485/1, 1837/1, 517, 446/1, 1845,  1242/1 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 

výše budoucí úplaty bude stanovena znaleckým posudkem 

budoucí služebnost bude zřízena podle § 104, odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

23. Žádost o prodloužení výpovědní lhůty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1809/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o prodloužení výpovědní lhůty 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  
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s prodloužením výpovědní lhůty 

 

 

24. Dodatek č.1 k SoD Opravy MK 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1810/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem Dodatku č.1 k SoD Opravy MK 2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením dodatku č.1 k SoD Opravy MK 2021 

 

 

25. Areál Skatepark 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1811/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem řešení areálu Skateparku v lokalitě Železná pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

prověřit možnost dotace 

 

 

26. Žádost o opravu přístupového chodníku k č.p. 476 na ul. Husova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1812/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o opravu přístupového chodníku k objektu č.p. 476 na ul. Husova ve Vrbně pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zařazení opravy přístupového chodníku do plánu oprav místních komunikací pro rok 2022 

 

 

27. Smlouva o bezplatném pronájmu tiskárny č. 24/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1813/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o nájmu tiskárny č. 24/2021 s firmou Cartouche plus s.r.o., IČ: 27840409, Těrlická 1202, Horní 
Suchá, PSČ: 735 35 

 

 

28. Vyhodnocení poptávky na "Úklid budovy MÚ Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1814/RM/50/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání obálek a písemným záznamem o posouzení a hodnocení nabídek na "Úklid budovy MÚ 
Vrbno pod Pradědem" 

Rada města Vrbno po d Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky firmě Michal Polok, Hynčice 16, 793 92 Město Albrechtice, IČ: 74875671 

o uzavření smlouvy mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou Michal Polok, Hynčice 16, 793 92 Město Albrech-
tice, IČ: 74875671 

 

 

29. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1815/RM/50/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO vypracovat anonymizovaný  pořadník na byty a umístit na web města 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 18.10.2021 
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