
 

 

*MUVPX00A75M3* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 348/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 52. jednání dne 24.11.2021 

čísl. usn. 1834 - 1903 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1834/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1835/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1723/RM/48/2021 - MPO připravit odpověď na žádost 

Zodpovídá: Bc. Pavel Kopča                     splněno 

 

1698/RM/48/2021 - připravit změnu zásad do prosincového jednání zastupitelstva města 

Zodpovídá: Bc. Pavel Kopča                     splněno 

 

1676/RM/46/2021 - projednat s PLZ možné odkoupení části pozemku par. č. 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zodpovídá: Bc. Pavel Kopča                     NT: 30.3.2022 

 

1676/RM/46/2021 - komisi strategického rozvoje města, majetkovému výboru a komisi výstavby předložit seznam 
lokalit (pozemků)  u kterých navrhují změnu využití dle stávajícího územního plánu 

Zodpovídá: Bc. Pavel Kopča                     splněno 

 

 

3. Valná hromada TEPLO VRBNO  s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1836/RM/52/2021:  
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Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady podle §184 odstavce 1, zákona ze dne 25. ledna 2012 č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 
458/2016 Sb., ústním prohlášením učiněným na valné hromadě 

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

schvaluje pořad jednání VH 

byla seznámena s vývojem ceny plynu a postojem společnosti vůči dodavateli plynu pro rok 2022 

 

 

4. Výroční zpráva a sebehodnocení Základní školy Vrbno, p.o. za školení rok 2020-2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1837/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou Základní školy Vrbno, p.o. za školní rok 2020-2021, se sebehodnotící zprávou a přehledem aktivit 
základní školy za 2. pololetí 2021 

 

 

5. Výroční zpráva a sebehodnocení Mateřské školy, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem za 2. 
pololetí 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1838/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou Mateřské školy, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem za školní rok 2020-2021, sebehodnotící zprá-
vou a přehledem aktivit za 2. pololetí 2021 

 

 

6. Výroční zpráva a sebehodnocení Mateřské školy, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem za 2. 
pololetí 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1839/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou Mateřské školy, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem za školní rok 2020-2021, sebehodnotící zprá-
vou a přehledem aktivit za 2 pololetí 2021 

 

 

7. Sebehodnotící zpráva ředitelky Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. 
za 2. pololetí 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1840/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou a přehledem aktivit Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. za 2. polo-
letí 2021 

 



strana 3 

 

 

 

8. Sebehodnotící zpráva ředitelky Domova pro seniory Vrbno, p.o. za 2. pololetí 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1841/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou a přehledem aktivit Domova pro seniory Vrbno, p.o. za 2. pololetí 2021 

 

 

9. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1842/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2021 

 

 

10. Navýšení osobního ohodnocení ředitelce KIV 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1843/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zvýšení osobního příplatku ředitelce Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. Ing. Pavle Müllero-
vé dle návrhu 

 

 

11. Uzavření mateřských škol v době vánočních svátků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1844/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením provozu MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu mezi vánočními svátky v době od 24. 12. 2021 - 02. 01. 2022 

 

 

12. Zápis č. 2/2021 z komise pro rozvoj cestrovního ruchu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1845/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem č. 2/2021 z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 22.10.2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

projednat činnost komise pro rozvoj cestovního ruchu, včetně zápisu s předsedkyní komise 

 

 

13. Poskytování právního a psychologického poradenství pro občany 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1846/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s přehledem činnosti poskytování právního a psychologického poradenství za rok 2021 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou Virágovou a uzavření dohody s Mgr. 
Miroslavem Piňosem od 1. ledna 2022 do 31.12.2022 

 

 

14. Návrh na vyřazení majetku - Základní škola Vrbno, příspěvková organizace, Školní 477, Vrb-
no pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1847/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 856 605,72 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

15. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 
Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1848/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 103 333,25 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

16. Návrh na vyřazení majetku  - Domov pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1849/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 661.689,04 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

17. Návrh rozpočtů a rozpočtových výhledů zřízených příspěvkových organizací města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1850/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno, příspěvková 
organizace, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Prtadědem, 
příspěvková organizace,Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve 
Svahu 578, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 
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rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, 
Školní 477, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací cen-
trum Vrbno, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

 

 

19. Hospodaření KIV Vrbno p.o. v letech 2019-2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1851/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hospodařením KIV Vrbno p.o. v letech 2019-2021 

 

 

20. Ceník služeb střediska pohřebnictví od 1.1.2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1852/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

ceník služeb v pohřebnictví platný od 1.1.2022 s úpravou ceny cesty do Bruntálu 

 

 

22. Zápisy z jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem ze dnů 15.06.2021 a 
13.07.2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1853/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem zápisů z 15. a 16. jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 

 

 

23. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností 
ECOBAT s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1854/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Smlouvou o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů včetně příloh 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o.  

 

 

24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD "Prodloužení sítě pěších tras a cyklostras 
Vrbno - Mnichov" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1855/RM/52/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD "Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov" 
mezi městem a zhotovitelem Ing. Janem Hvoreckým, se sídlem Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 
IČ:76193578 

 

 

25. Smlouvy o financování mikroprojektů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1856/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu o financování mikroprojektu "Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod 
Pradědem" mezi městem a Euroregionem Praděd, se sídlem Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 
69594074 

uzavřít smlouvu o financování mikroprojektu "Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků ve Vrbně pod 
Pradědem" mezi městem a Euroregionem Praděd, se sídlem Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 
69594074 

 

 

26. Vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků p.č. 1021 a 1014/3 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1857/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemků p.č. 1021 o výměře 93 m2 a p.č. 1014/3 o výměře 88 m2 oba v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 

 

 

27. Pronájem části pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1858/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 910 o výměře 557 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem  515 m2 zahrady, 18m2 
chatky/pergoly, 12,5 m2 domku na nářadí, 1,2 m stavby WC, 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce Bc. P. K… Polní 446, roční cena za pronájem 1347,-Kč 

 

 

28. Kácení dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1859/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 4 ks břízy bělokoré, 2 ks modřínu opadavého, 3 ks javoru klenů rostoucích  v lesoparku na pozemcích 
p.č.292, 293/1 a 280 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
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29. Povolení vjezdu k Mirkovu pramenu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1860/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s povolením vjezdu k Mirkovu prameni 

 

 

30. Smlouva o propagaci a reklamě - Rozsvícení vánočního stromu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1861/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu uzavřít smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem a  ČEZ, a.s., se síd-
lem Duhová 2/1444, Praha 4 PSČ 140 53, IČ: 45274649 

 

 

31. Vybudování bytových jednotek v objektu Hřbitovní 8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1862/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s možnostmi získání dotace na vybudovaní bytových jednotek v objektu Hřbitovní 8 

 

 

32. Žádost o dotaci "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1863/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu na zpracování žádosti o dotaci s názvem "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludví-
kov" mezi městem a Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.,  se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice, IČ: 
05931614 

 

 

33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 192/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1864/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 192/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 

zapížené nemovitosti: části pozemků parc. č. 1070, 810, 444/1, 816, 835 a 837 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

doba trvání: neurčitá 

výše jednorázové úplaty: 5.000 Kč 
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34. Provedení úprav v bytě č. 10 na nám. Sv. Michala č. p. 512 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1865/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 10 na nám. Sv. Michala č. p. 512 (nájemník paní T… Z…) 

 

 

35. Výměna bytů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1866/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

výměnu bytu č. 3 v domě na ul. Sadová 500 a bytu č. 104 na ul. Krejčího 487, mezi stávajícími nájemníky 

 

 

36. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 12 na ul. Bezručova č. p. 418, mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1867/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 12 na ul. Bezručova č. p. 418, mimo schválený po-
řadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 12 na ul. Bezručova č. p. 418, mimo schválený pořadník, paní L… V… 

 

 

37. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 163/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1868/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 163/2021 ze dne 16.08.2021 „Revitalizace a stavební úpravy bytových do-
mů č.p. 493 a 494 na ulici Husova, 793 26 Vrbno pod Pradědem“ mezi městem a firmou HV stavby 

a práce s.r.o., IČ: 04395255, se sídlem Krátká 157, 664 61 Rajhradice 

 

 

38. Zápis z jednání komise výstavby ze dne 15. 11. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1869/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání komise výstavby ze dne 15. 11. 2021 
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39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - provoz mapového serveru GObec 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1870/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - provoz mapového serveru GObec ze dne 17.3.2016 s 
firmou GPlus s.r.o., IČ: 45537691, se sídlem Újezd u Sezemic 47, 533 04 Sezemice, zastoupené jednatelem Ing. Rad-
kem Kacetlem 

 

 

40. Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy se servisními službami - multifukční stroj RICOH C2011 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1871/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy se servisními službami číslo: 01017/16/200 s pronajímatelem zařízení 
RICOH Czech Republic s.r.o., IČ: 48117820, se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, zastoupenou jednatelem 
Alešem Kovařčíkem 

 

 

41. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1872/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 a termín předložení návrhů na 
vyřazení majetku příspěvkových organizací 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

předložit termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 zastupitelům města 

 

 

42. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1873/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0428/ZM/14/2021 - Radě města předložit seznam lokalit (pozemků)  navržených na změnu využití dle stávajícího 
územního plánu 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

1676/RM/46/2021 - projednat s PLZ možné odkoupení části pozemku par. č. 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zodp.: Rada města - NT: březen 2022 
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43. Zápis Komise pro strategický rozvoj města Vrbna p. Pradědem a zápis Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1874/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem ze schůze Komise pro strategický rozvoj města Vrbna pod Pradědem 

seznámit se se zápisem ze schůze Komise výstavby 

 

 

44. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1875/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1141/1 o výměře 713 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4663/153 ve výši 47.000 Kč 

 

 

45. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1876/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 154 o výměře cca 85 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

 

 

46. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1178 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1877/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1178 o výměře cca 150 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4664/154 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

 

 

47. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1878/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
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části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 30 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4666/156 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

 

 

48. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1879/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 103 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

 

 

49. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1880/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zrušit usnesení č. 0468/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku parc. č. 
1464/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

50. Prodej nemovitostí - pozemků 1322, 1330/1 a 1330/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1881/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat 

- pozemek parc. č. 1322 o výměře 662 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemek parc. č. 1330/1 o výměře 320 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemek parc. č. 1330/2 o výměře 101 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… K… a Ing. I… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4636/126 ve výši 242 500 Kč bez DPH 

 

 

51. Žádost o dotaci "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1882/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit podání žádosti o dotaci s názvem "Přemístění autobusové zastávky Vrbno p. P., rozc. Ludvíkov" v rámci 
výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury, Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro rok 2022 

 

 

52. Žádost o dotaci "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1883/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit podání žádosti o dotaci s názvem "Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická " v rámci programu MMR 
ČR, Podpora obcí s 3 001 - 10 000 Obyvateli, dotační titul DT 117d8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 

 

53. Zápis z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1884/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru ze dne 11. 11. 2021 

 

 

54. Změna Zásad pro udělování ocenění města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1885/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s návrhem na změnu Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udě-
lování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem 

zrušit Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady 
města Vrbna pod Pradědem schválené usnesením č. 77/5/2015 ze dne 21.6.2015 

schválit Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady 
města Vrbna pod Pradědem 

 

 

55. Výsledky hospodaření města 1-10/2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1886/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s hospodařením města za období 1-10/2021 

 

 

56. Rozpočtové opatření č.4/2021 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1887/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č.4/2021 

 

 

57. Zápis z jednání finančního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1888/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání finančního výboru 

 

 

58. Návrh OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1889/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vydat OZV 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

 

59. Rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1890/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 dle předloženého návrhu 

schválit rozpočet sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem na rok 2022 dle předloženého návrhu 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na roky 2023-2025 dle předloženého návrhu 

 

 

60. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1891/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2022 

 

 

61. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1892/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  
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zmocnit radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2021 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

 

 

62. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1893/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit dotační programy I. a II. na rok 2022 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společen-
ských akcí 

 

 

63. Žádost o příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022 - Help In, o.p.s., U 
Rybníka 4, Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1894/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout příspěvk na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2022  - Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 
792 01,ve výši 550 000 Kč 

 

 

64. Spolufinancování kotlíkových dotací v programovém období 2021-2027 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1895/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

spolufinancovat kotlíkové dotace v návaznosti na 4.výzvu kotlíkových dotací MŽP v rámci Operačního programu 
Životní prostřední 2021-2027 ve výši 3 000 Kč na občana a schválenou žádost 

 

 

65. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s., Krejčího 440, 
793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1896/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1 031 121 Kč 

uzavřít veřejnosprávní smlouvu s TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

66. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., Husova 
538, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1897/RM/52/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci SK Vrbno pod Pradědem ve výši 389 503 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s SK Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

67. Žádost o poskytnutí individuální dotace ACS Drak Vrbno, Železná 106, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1898/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci ACS Drak Vrbno pod Pradědem ve výši 174 027 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s ACS Drak Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

68. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková 
organizace-sportovní aktivity dětí základní školy Školní klub ZŠ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1899/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci ŠSK ZŠ Vrbno pod Pradědem ve výši 123 883 Kč 

uzavřít veřejnosprávní smlouvu s ŠSK ZŠ  Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

69. Žádost o poskytnutí individuální dotace Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 660, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1900/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci SDH Vrbno pod Pradědem ve výši 138 476 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s SDH Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

70. Žádost o poskytnutí individuální dotace Český rybářský svaz, MO Vrbno pod Pradědem, 
Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1901/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout individuální dotaci Rybářskému svazu ve výši 72 343 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Rybářským svazem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 
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71. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1902/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2022 

 

 

72. Program jednání Zastupitelstva města dne 8. 12. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1903/RM/52/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 8. 12. 2021 s doplněním 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 29.11.2021 
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