
*MUVPX00AP3S5* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 666/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 60. jednání dne 27.04.2022 

čísl. usn. 2099 - 2123 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2099/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2100/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesní: 

2092/RM/59/2022 - majetkoprávnímu odboru zajistit stanovisko advokátní kanceláře 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 splněno 

 

 

3. Žádost o poskytnutí dotace - Společnost pro rannou péči Ostrava 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2101/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Středisku pro rannou péči ve výši 3 000 Kč 

o uzavření smlouvy o dotaci se Střediskem pro rannou péči 

 

 

4. Žádost o poskytnutí dotace - SK Vrbno pod Pradědem - dofinancování běžeckých tras 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2102/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace SK Vrbno pod Pradědem ve výši 1 500 Kč 
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o uzavření smlouvy o dotaci s SK Vrbno pod Pradědem 

 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace - Vrbenské lišky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2103/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč Jesenické dílně z.s. 

o uzavření smlouvy o dotaci s Jesenickou dílnou z.s. 

 

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 45/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2104/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 45/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí oprávněný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí povinný: Povodí Odry, státní podnik (IČ: 70890021) 

budoucí zatížený pozemek: parc. č. 1381/14 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

obsahem služebnosti je právo zřídit, provozovat a udržovat propustek na dobu neurčitou 

výše budoucí úplaty: 1500 Kč bez DPH 

úplata za uzavření budoucí smlouvy: 500 Kč bez DPH 

výše smluvní pokuty: 10000 Kč 

 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 46/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2105/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 46/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

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

zatížený pozemek: parc. č. 889/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem v rozsahu GP č. 804-255/2018 

doba trvání: neurčitá 

výše úplaty: 1710 Kč bez DPH dle znaleckého posudku č. 362-165/2022 

břemeno se zřizuje podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
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8. Stavba  RD na pozemku p.č. 223/1 , napojení na komunikaci, vybudování inženýrských sítí v 
k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2106/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

1)se stavbou RD na pozemku p.č. 223/1 , 

2) napojením na komunikaci  

3) vybudováním inženýrských sítí 

 vše  k.ú. Mnichov pod Pradědem podle dokumentace vypracované Ing. J… K…,  investorem stavby  vlastník pozem-
ku p. D… O…, Mnichov 95 

 

 

9. Pronájem části pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2107/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 36/1 o výměře 150  m2 v k.ú.  za účelem zahrady 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce M… M…, Ve Svahu 425, Vrbno pod Pradědem, cena 300,-/rok 

 

 

10. Pronájem části pozemků p.č. 1021 a p.č. 1014/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2108/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 1021 o výměře 93 m2 a části pozemku p.č. 1014/3 o výměře 88 m2 oba v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce R… Z…, Husova 208 Vrbno pod Pradědem, cena 442,- Kč/rok 

 

 

11. Veřejná zakázka "Obnova Poštovské cesty" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2109/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Obnova Poštovské cesty" včetně seznamu dodavatelů 

 

 

12. Veřejná zakázka "Obnova MK Myslivecká" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2110/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Obnova MK Myslivecká" včetně seznamu dodavatelů 
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13. Restaurování litinového kříže 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2111/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy památek nadregionálního 
významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022-2023 na akci "Restaurování litinového kříže" 

 

 

14. Veřejná zakázka "Efektivní úřad ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2112/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z posouzení a hodnocení nabídek za část 1 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu o dílo mezi městem a GORDIC spol. s.r.o. se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z posouzení a hodnocení nabídek za část 2 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít kupní smlouvu mezi městem a Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 
25448714 

 

 

15. Technická infrastruktura pro výstavbu RD Husova - Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2113/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na přípravu projektové dokumen-
tace 2022 na zpracování dokumentace "Technická infrastruktura pro výstavbu RD Husova - Žižkova" 

 

 

16. Výpověď z nájmu z bytů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2114/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

výpověď z nájmu bytu č. 12, Husova 496, nájemce Š… S… 

výpověď z nájmu z bytu č. 10, Sadová 499, nájemce D… P… 

 

 

17. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 11 na ul. Nové doby č. p. 417, mimo 
schválený pořadník 
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USNESENÍ  ČÍSLO  2115/RM/60/2022:  

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… V… 

 

 

19. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího č. p. 487, b. č. 102 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2116/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 102 na ulici Krejčího č. p. 102 dle pořadníku panu L… U… 

 

20. Provedení úprav v bytě č. 1 na nám. Sv. Michala č. p. 507 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2117/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 1 na nám. Sv. Michala č. p. 507 (nájemník pan J… S…) 

 

21. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 11 na ul. Husova č. p. 493, mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2118/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 11 na ul. Husova č. p. 493, mimo schválený pořad-
ník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 11 na ul. Husova č. p. 493, mimo schválený pořadník, paní V… T… 

 

22. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 12A na ulici Husova č. p. 248 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2119/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 12A na ulici Husova č. p. 248 mimo schválený pořadník formou 
obálkové metody 

 

23. Revitalizace a stavební úpravy bytových domů č.p. 495 a 496 na ulici Husova, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2120/RM/60/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání nabídek k veřejné zakázce podlimitního režimu na stavební práce - Revitalizace a stavební 
úpravy bytových domů č.p. 495 a 496 na ulici Husova, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem r ozhod la  

o přidělení veřejné zakázky podlimitního režimu na stavební práce - Revitalizace a stavební úpravy bytových domů 
č.p. 495 a 496 na ulici Husova, 793 26 Vrbno pod Pradědem, vítěznému uchazeči, který podal nabídku  s nejnižší 
nabídkovou cenou, a to 4.228.266,- Kč bez DPH, uchazeči HV stavby a práce s.r.o. , Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ 
04395255 

o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem HV stavby a práce s.r.o. , Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ 04395255 

 

24. Stavba oplocení mezi pozemky p.č. 447/1 a 447/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2121/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou oplocení mezi pozemky p.č. 447/1 a 447/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, investory stavby  P… R… Mni-
chov 299 a Ing. M… K…, Železnobrodská 606/2, Kbely, 197 00 Praha 9 

 

25. Stavba kanalizační přípojky na pozemku p.č. 579/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2122/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou kanalizační přípojky na pozemku p.č. 579/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, investor stavby  -  P… K… a 
K… K…, Mnichov 366 

 

 

26. Žádost o zabezpečení svahu proti sesuvu zeminy na pozemku p.č. 1242/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2123/RM/60/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s odpovědí paní P…, sestavenou advokátní kanceláří 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 02.05.2022 
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