
 

 

*MUVPX00A75OT* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 349/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 53. jednání dne 16.12.2021 

čísl. usn. 1904 - 1926 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1904/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1905/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 15.12.2020 nebyl uvidován žádný úkol 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1906/RM/53/2021:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

volí předsedu VH,Petra Kopínce, zapisovatele VH, Otu Scholze 

schvaluje pořad jednání VH 

byla seznámena s dokončenou investicí  ,,Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem“ 

byla seznámena s dokončenou investicí ,,Plynofikace kotelny Družstevní č.p. 591“ 

schvaluje mimořádnou odměnu jednateli 

 

 

4. Ředitelské volno Základní škola Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1907/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  
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s informací ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, p.o. o udělení ředitelského volna dne 22.12.2021  

 

 

5. Darovací smlouva Ing. Petr Gross 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1908/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od Ing. Petra Grosse 

 

 

6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, Mnichov 
174, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1909/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí individuální dotace Horolezeckému oddílu Vrbno pod Pradědem ve výši 20 647 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Horolezeckým oddílem Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 

 

 

7. Smlouva s Up Česká republika s.r.o. o poskytování poukazů na stravu a služby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1910/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy s Up Česká republika s.r.o. 

 

 

8. Zrušení hospodářské činnosti - lesní hospodaření 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1911/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zrušení hospodářské činnosti lesní hospodaření a její převedení do hlavní činnosti od 1.1.2022 

 

 

9. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování s OSA, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1912/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování č.VP-2020-185441 s OSA 
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10. Ceník služeb střediska pohřebnictví a maximální možná cena od 1.1.2022 (Nařízení města 
Vrbno p. P.) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1913/RM/53/2021:  

Rada měs ta Vrbno pod Pradědem vydává  

nařízeníč. 7/2021 o maximální možné ceně některých služeb platné od 1.1.2022 

Rada města Vrbno pod Praděd em sch valu je  

ceník služeb smuteční síně platný od 1.1.2022 

ceník hřbitova platný od 1.1.2022 

 

 

11. Smlouva o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. při sběru a převzetí nepotřeb-
ného textilu, párové obuvi a funkčních hraček 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1914/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Smlouvou o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. ve věci sběru a převzetí nepotřebného textilu, 
párované obuvi a funkčních hraček firmou od občanů prostřednictvím kontejnerů umístěných na území města Vrb-
no pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. ve věci sběru a převzetí nepotřebného texti-
lu, párované obuvi a funkčních hraček firmou od občanů prostřednictvím kontejnerů umístěných na území města 
Vrbno pod Pradědem 

 

 

12. Dodatky ke smlouvě s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. - zneškodňování komunálního 
odpadu (dodatky č. 1, 2, 3) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1915/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2022 k provádění svozu a zneškodňování komunálního 
odpadu z popelnicových nádob a kontejnerů, jehož původcem je podle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpa-
dech, město Vrbno pod Pradědem 

 

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2022 k provádění třídění komunálního odpadu, jehož 
původcem je podle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, město Vrbno pod Pradědem 

 

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2022 k provádění svozu a zneškodňování komunálního 
odpadu, z odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podznimní úklid,  jehož původcem je podle ustanovení zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, město Vrbno pod Pradědem 

 

 

13. Žádost o dotaci "Rekonstrukce MK v areálu BMX" 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1916/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022" podání žádosti o 
dotaci s názvem "Rekonstrukce MK v areálu BMX" 

 

 

14. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia na nám. 
Sv. Michala č. p. 12  (2. podlaží) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1917/RM/53/2021:  

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. 36 na 2. podlaží – bývalá učebna jazyků 
II. 

 

 

15. Pořadník na byty do DPS 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1918/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

pořadník na byty do DPS v majetku města Vrbna p.P. 

 

 

16. Přidělení bytu dle pořadníku na nám. Sv. Michala č. p. 509, b. č. 3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1919/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 3 na nám. Sv. Michala č. p. 509 dle pořadníku paní M… H… 

 

 

17. Žádost o souhlas s umístěním stavby na poz. parc. č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1920/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemkové parcele č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, kdy 
předmětem stavby je vybudování bezbariérového přístupu do budoby Dětského domova a ZŠ -nájezdová plošina 
pro vozičkáře 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s umístěním stavby na pozemkové parcele č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem kdy předmětem je vybudování bezba-
riérového přístupu do budovy Dětského domova a ZŠ - nájezdovou plošinu pro vozičkáře 
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18. Darovací smlouva s Pradědským lesním závodem, a.s. Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1921/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím daru od Pradědského lesního závodu a.s., Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Darovací smlouvy, dárce Pradědský lesní závod, a.s. Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, obdaro-
vaný Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Schválení smlouvy o dílo na pořízení herních prvků - v Lesoparku ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1922/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem smlouvy o dílo na pořízení herního prvku v Lesoparku ve Vrbně pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy o dílo na pořízení herního prvku v Lesoparku ve Vrbně pod Pradědem se zhotovitelem díla Fran-
tiškem Smitkou 

 

 

20. Zkrácení pracovní doby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1923/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zkrácením pracovní doby na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem dne 23.12.2020 a 31.12.2020, a to do 11.30 
hod. 

 

 

21. Organizační zajištění usnesení Změ Vrbno pod Pradědem ze dne 8. 12. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1924/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru projednat žádost  (ve věci prodeje pozemnků 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem )s pro-
jektantem a předložit stanovisko projektanta na dalším jednání zastupitelstva 

 

 

22. Souhlas města s provedením stavebních úprav objektu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1925/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s podklady žádosti o udělení souhlasu se stavebními úpravamy objektu č.p. 134 na ulici Žižkova 
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Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavebních úprav s podmínkou, že stavba nezasáhne do komunikace 

 

 

23. Různé, diskuse, pověření podpisem zápisu rady města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1926/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

podpisem zápisu z  53. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem Ing. Petra Obrusníka 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Petr Obrusník Petr KOPÍNEC 
 radní města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 16.12.2021 
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