
 

 

*MUVPX00A75KD* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 347/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 51. jednání dne 03.11.2021 

čísl. usn. 1816 - 1833 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1816/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1817/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesní: 

1769/RM/49/2021 - MPO zajistit čištění a udržbu kneippovadla v areálu BMX 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 splněno 

 

1769/RM/49/2021 - VV ve spolupráci s infocentrem aktualizovat návrh řešení úpravy stezky na vyhlídku Praděd s 
posunutím cíle na kopec Huk 

Zodp.: Mgr. Monika Janků           splněno 

 

 

4. Zápis z komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1818/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze dne 29.09.2021  

 

 

5. Stanovisko návrhu řešení ke stezce Vyhlídka Praděd 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1819/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem k návrhu řešení úpravy stezky Vyhlídka Praděd 

 

 

6. Ředitelské volno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1820/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, p.o. o udělení ředitelského volna ve dnech 25. - 
26.10.2021 

 

 

7. Pořadník na byty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1821/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

pořadník na byty v majetku města Vrbna p.P. 

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 287 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1822/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 287 o výměře 24 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem 
přístupu k vlastní nemovitosti z místní komunikace 

 

 

9. Přidělení bytu dle pořadníku na nám. Sv. Michala č. p. 505, b. č. 4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1823/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přidělením bytu č. 4 na nám. Sv. Michala č. p. 505, dle pořadníku, panu D… M… 

 

 

10. Stavební úpravy městské knihovny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1824/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s průběhem průzkumu trhu k projektu Stavební úpravy městské knihovny 
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11. Provedení úprav v bytě č. 9 na ulici Sadová č. p. 500 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1825/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 9 na ulici Sadová č. p. 500 (nájemník paní K… K…) 

 

 

12. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 6 na nám. Sv. Michala č. p. 508, mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1826/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 6 na nám. Sv. Michala č. p. 508, mimo schválený 
pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 6 na nám. Sv. Michala č. p. 508, mimo schválený pořadník, panu L… P… 

 

 

 

13. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace v rámci stavby "Stezka pro pěší a cyklisty ul. 
Nádražní, Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1827/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem smlouvy na zhotovení projektové dokumentace v rámci stavby "Stezka pro pěší a cyklisty ul. Nádražní, 
Vrbno pod Pradědem" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením smlouvy na dodání projektové dokumentace v rámci stavby "Stezka pro pěší a cyklisty ul. Nádražní, 
Vrbno pod Pradědem" se zhotovitelem Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 76193578 

 

 

 

14. Areál Skatepark 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1828/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací, že v současné době není vypsán vhodný dotační titul na provedení úprav v areálu Skateparku 

 

 

 

15. Žádost o odkoupení movitých věcí z objektu DOMA 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1829/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí  o odkoupení nepotřebného movitého majetku z objektu DOMA v místní části Mnichov 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření kupní smlouvy s Autokempingem Dolina, Ludvíkov na odkup nepotřebných movitých věcí z objektu DO-
MA - v místní části Mnichov 

 

 

 

16. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 7 na nám. Sv. Michala č. p. 505, mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1830/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 7 na nám. Sv. Michala č. p. 505, mimo schválený 
pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 7 na nám. Sv. Michala č. p. 505, mimo schválený pořadník, panu K… T… 

 

 

 

17. Uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia na nám. 
Sv. Michala č. p. 12 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1831/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s uzavřením nájemní smlouvy 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 místností č. 16 na 1. podlaží, s žadatelem 
Thai Box Rivals z.s., zastoupené panem Petrem Glovčíkem 

 

 

 

18. Plán zimní údržby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1832/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Plán zimní údržby 2021-2022 
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20. Návrh rozpočtu na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1833/RM/51/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem rozpočtu na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 03.11.2021 
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