
 

 

*MUVPX00AP3UV* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 667/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 61. jednání dne 18.05.2022 

čísl. usn. 2124 - 2143 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2124/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2125/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 18. 05. 2022 nebyl evidován žádný úkol 

 

 

4. Navýšení úhrad za poskytování sociálních služeb v DPS 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2126/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací ředitelky Domova pro seniory Vrbno, p.o. o navýšení úhrad za ubytování a stravu od 01.06.2022 

 

 

5. Zpráva z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v mateřské 
škole 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2127/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zprávou z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v MŠ Ve Svahu 578,  Vrbno p.P 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

ředitelce MŠ  předložit stanovisko autorizované osoby ke kontrole BOZP 



strana 2 

 

 

 

 

6. Veřejná zakázka "Obnova Poštovské cesty" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2128/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zprávou z otevírání a hodnocení nabídek 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít smlouvu o dílo mezi městem a STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha5, IČ: 608 38 
744 

 

 

7. Prodloužení projektu "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2129/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o prodloužení realizace projektu "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 

 

 

8. Konání závodu v areálu BMX Mnichov 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2130/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s konáním závodu ,, O Černého mnicha" dne 28. 5. 2022 od 10 do 14 hodin v areálu BMX, pořadatel ACS DRAK Vrb-
no, Železná 106 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 429 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2131/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 729 o výměře 5 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem za účelem 
umístění zahradního domku 

 

 

10. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2132/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 923 o výměře 195 m2 za účelem zahrady 

 

 



strana 3 

 

 

11. Pronájem části pozemku p.č. 232 a 442/6 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2133/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 232 o výměře 433 m2  a 442/6 o výměře 71 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem za úče-
lem  55 m2 zahrady a 16 m2 domek na nářadí 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce J… S…, Krylova 1722/23, 700 30 Ostrava, cena za pronájem 1136,- Kč/rok 

 

 

12. Zrušení usnesení č. 1807/RM/50/2021 ze dne 13.10. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2134/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zrušení usnesení č. 1807/RM/50/2021 ze dne 13.10. 2021 

 

 

13. Vyřazení majetku města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2135/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení majetku v hodnotě 2 383 438,98 Kč dle přílohy 

o vyřazení ztrát a nálezů dle přílohy 

 

 

14. Výroční zpráva o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2136/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2021 

 

 

15. Provedení úprav v bytě č. 5 na nám. Sv. Michala č. p. 511 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2137/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v bytě č. 5 na nám. Sv. Michala č. p. 511 (nájemník paní J… U…) 

 

 

16. Výměna bytů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2138/RM/61/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

výměnu bytu č. 8 v domě na ul. Husova č. p. 496 a bytu č. 3 na ul. Sadová č. p. 500, mezi stávajícími nájemníky 

 

 

17. Návrh na zrušení dětského hřiště ul. Jiráskova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2139/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem na zrušení dětského hřiště, včetně odstranění svislých konstrukcí a příslušenství hřiště, na ul. Jiráskova 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

odboru MPO předložit návrh kalkulace opravy hřiště na ul. Jiráskova 

 

 

18. Žádost o vyjádření k záměru FTTH Vrbno pod Pradědem doplnění dvou rozvaděčů u objektu 
č.p. 497 na ul. Sadová 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2140/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí společnosti Infotel s.r.o. o doplnění a umístění dvou rozvaděčů v rámci stavby "FTTH Vrbno pod Pradě-
dem" vedle objektu č.p. 497 na ul. Sadová 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s doplněním a umístěním dvou rozvaděčů v rámci stavby "FTTH Vrbno pod Pradědem" vedle objektu č.p. 497 na ul. 
Sadová 

 

 

19. Žádost o vyjádření v rámci stavby "Z-PROP MS Vrbno p. Pr. - Dělnická + 2x TU 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2141/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření v rámci stavby "Z-PROP MS Vrbno p. Pr. - Dělnická + 2x TU 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací stavby "Z-PROP MS Vrbno p. Pr. - Dělnická + 2x TU" za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

 

20. Veřejná zakázka "Obnova MK Myslivecká" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2142/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s důvody pro zrušení zadávacího řízení "Obnova MK Myslivecká" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zrušení zadávacího řízení "Obnova MK Myslivecká" 
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21. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2143/RM/61/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

odboru MPO zapracovat do provozního řádu hřišť zákaz popíjení alkoholu, návykových látek  a produkce hlasité 
hudby 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 24.05.2022 


		2022-05-24T05:04:34+0000




