
 

 

*MUVPX00ANBF4* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12331/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 55. jednání dne 12.01.2022 

čísl. usn. 1929 - 1945 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1929/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1930/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 12. 01. 2022 nebyl uvidován žádný úkol 

 

 

3. Zápisy ze 17. 18. 19. 20. jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1931/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem zápisů ze 17. 18. 19. 20. jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 

 

 

4. Aktualizace směrnice o cestovních náhradách č. 1/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1932/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

směrnici č.1/2022 o cestovních náhradách 
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5. Zápis z komise prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1933/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze dne 01.12.2021 

 

 

6. Rezignace člena a jmenování nového člena do  komise pro rozvoj cestovího ruchu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1934/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rezignací člena komise pro rozvoj cestovního ruchu paní Mgr. Aleny Kiedroňové 

Rada města Vrbno pod Pradědem vo l í  

paní Kateřinu Hanákovou členem komise pro rozvoj cestovního ruchu 

 

 

7. Informace - stížnost na ředitelku Domova pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1935/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stížností zaměstnanců DPS a dopisem občana na ředitelku Domova pro seniory Vrbno, p.o. Mnichov 262, Vrbno 
pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem pro jednala  

stížnost zaměstnanců DPS a dopis občana na ředitelku Domova pro seniory Vrbno, p.o. Mnichov 262, Vrbno pod 
Pradědem s ředitelkou DPS 

Rada města Vrbno pod Pr adědem odvolává  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a ustanovením § 33 odst. 4 a § 73 
odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ke dni 12.1.2022 Mgr. Kristínu Strouhalovou z funkce ředitelky pří-
spěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno 

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

vedením Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace (včetně pracovněprávních záležitostí) paní Simona 
Adamovou s účinností od 13. 1. 2022 na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele vzešlého z výběrového 
řízení 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vypsání výběrového řízení na funkci ředitele Domova pro seniory 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

navržené platové zařazení paní Simona Adamové s účinností od 13. 1. 2022 do doby jmenování nového ředitele 

 

 

8. Zimní údržba na místních komunikacích 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1936/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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o uzavření Smlouvy na realizaci služeb Zimní údržba 2021 s firmou TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 
Vrbno pod Pradědem 

 

 

9. Smlouva o poskytnutí podpory projektu "Zasaď strom ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1937/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v rámci projektu"Zasaď strom ve městě Vrbno pod Pradědem" uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí mezi městem a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 
140 00 Praha 4, IČ:00020729 

 

 

10. Pronájem části pozemku p.č. 950 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1938/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 950 o výměře 150 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce I… D…, Husova 244 Vrbno pod Pradědem, cena 300,- Kč/rok 

 

 

11. Pronájem části pozemku p.č.231 o výměře 365 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1939/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 231 o výměře 365 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady, stavby skle-
níku, bazénu, dřevníku a kotce pro psa 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce H… M…, Mnichov 369, cena za pronájem 1194,- Kč/rok 

 

 

12. Pronájem části pozemku p.č. 287 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1940/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 287 o výměře 24 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem přístupu k domu z 
místní  komunikace 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce O… K…, Mnichov 328, cena za pronájem 100,-Kč/rok 

 

 

13. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 11 na ul. Nové doby č. p. 417, mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1941/RM/55/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 11 na ul. Nové doby č. p. 417, mimo schválený po-
řadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 11 na ul. Nové doby č. p. 417, mimo schválený pořadník, paní M… K… 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  1942/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas 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. 36 o velikosti 20 m2 na 2. 
podlaží, s žadatelem S… J… 

 

 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru  č. 204/2018 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1943/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 204/2018 ze dne 03.12.2018 mezi městem  

a spol. TEPLO VRBNO s.r.o., IČ: 25848810, se sídlem Krejčího 487, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zast. Otou Scholzem 

 

 

16. Žádost o vyjadření k úplné uzavírce silnice II/451 a II/452 a vedení objízdné trasy v rámci 
akce Vrbenský vrch 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1944/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjadření k úplné uzavírce silnice II/451 a II/452 a vedení objízdné trasy v rámci akce Vrbenský vrch 
2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem sou hlas í  

s úplnou uzavírkou silnice II/451 a II/452 a vedení objízdné trasy v rámci akce Vrbenský vrch 2022 dle přiloženého 
zákresu 

 

 

17. Souhlas vlastníka s provedením náhradní výsadby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1945/RM/55/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením náhradní výsadby - 20Ks dřevin taxon lípa srdčitá na pozemku par. č. 1505/2 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem (výsadbu vč. následné pětileté péče provede Správa silnic Moravskoslezského kraje) 
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s provedením náhradní výsadby - 25Ks dřevin taxon tavolník van Houtteův na pozemku par č. 1242/1 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem (výsadbu vč. následné pětileté péče proveden J… V…) 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 17.01.2022 
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