
 

 

*MUVPX00ANBHU* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12332/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 56. jednání dne 02.02.2022 

čísl. usn. 1946 - 1963 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1946/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1947/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 02. 02. 2022 nebyl uvidován žádný úkol 

 

 

3. Darovací smlouva na finanční dar  - Geryk Pavel 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1948/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím finančního daru ve výši 20 000 Kč 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy s panem Pavlem Gerykem 

 

 

4. Komisní prodej propagačních předmětů TIC Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1949/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

komisní prodej propagačních předmětů v Turistickém informačním centru Vrbno pod Pradědem 
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5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1950/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o úspěšnosti podané žádosti o dotaci na akci "Vybudování zázemí pro cyklisty ve Vrbně pod Pradědem - 
Mnichov" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci "Vybudování zázemí pro cyklisty ve 
Vrbně pod Pradědem - Mnichov" v maximální výši 696 000 Kč 

Rada města Vrbno pod Pradě dem rozhod la  

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci "Vybudování zázemí pro cyklisty 
ve Vrbně pod Pradědem - Mnichov" mezi městem a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692 

 

 

6. Návrh plánu oprav MK pro rok 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1951/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem plánu oprav MK na rok 2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s návrhem oprav MK pro rok 2022 

 

 

7. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího č. p. 487, b. č. 202 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1952/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 202 na ulici Krejčího č. p. 487 dle pořadníku panu L… R… 

 

 

8. Přidělení bytu dle pořadníku na nám. Sv. Michala č. p. 511, b. č. 4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1953/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 4 na nám. Sv. Michala č. p. 511 dle pořadníku panu J… O… 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Husova č. p. 493 mimo schvá-
lený pořadník 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1954/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 11 na ulici Husova č. p. 493 mimo schválený pořadník formou 
obálkové metody 

 

 

10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu č. 16/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1955/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu č. 16/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí oprávněný: Naděžda Klíčová, IČ: 45179255 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí zatížení: část pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 3.000 Kč bez DPH 

břemeno spočívá ve zřízení, provozu a údržby přípojky NN 

 

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
17/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1956/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 17/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ:24729035) 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět budoucího zatížení: části pozemku parc. č. 919 a 1015 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty: 1.000 Kč bez DPH 

břemeno bude zřízeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

12. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1957/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 36/1  o výměře 150 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem za-
hrady a oplocení 
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13. Vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků p.č. 232 a  p.č. 442/6 v k.ú. Železná pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1958/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 232 o výměře 433 m2 za účelem sečení  a části pozemku  p.č.  
442/6 o výměře 71 m2  za účelem zahrady a stavby zahradního domku, oba  v k.ú. Železná pod Pradědem 

 

 

14. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 255 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1959/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 255 o výměře 318 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem za-
hrady a oplocení 

 

 

15. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (garáž) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1960/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (garáže) nacházející se v bytovém domě na nám. Sv. Michala 
č. p. 508, formou obálkové metody (minimální měsíční nájem 700 Kč) 

 

 

16. Souhlas vlastníka s provedením náhradní výsadby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1961/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením náhradní výsadby - 20 ks dřevin taxon jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) na pozemku p.č. 783/1 a 
785/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem (výsadbu vč. následné pětileté péče provede Správa silnic Moravskoslezského 
kraje) 

 

 

17. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - internet pro 
obsluhu kamerového systému Mnichov-Rákosí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1962/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 2112035919 mezi spo-
lečností MX-NET Telekomunikace s.r.o., se sídlem Oborná 95, 792 01 Bruntál, IČ: 278000334 a městem Vrbno pod 
Pradědem pro zajištění připojení kamerového systému k síti internet v místě Mnichov-Rákosí 
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18. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1963/RM/56/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se záměrem DSO Bruntálsko na propojení cyklotras na území Slezské Harty 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 03.02.2022 
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