
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

USNESENÍ

z 28. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 24. 2. 2016

645/28/2016

Zahájení a schválení programu

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním

646/28/2016

Kontrola plnění usnesení

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
kontrolu plnění usnesení:

427/18/2015-2 - sportovní komisi vytvořit v návrhu pro rozdělení dotace sportovcům na rok 
2016 z limitu dvou milionů korun rezervu pro mimořádné dotace jednotlivcům
Zodp: Ing. Steinerová                                                      TK: 16. 3. 2016

464/21/2015-2 - vyzvat vlastníky nemovitostí v místní části Mnichov pod Pradědem k 
napojení na novou kanalizaci
Zodp: Ing. Pešatová                                                         TK: 16. 3. 2016 

471/21/2015-3 - ověřit podmínky pro umístění tabulí a zajistit jejich osazení
Zodp: Ing. Pešatová                                                          TK: 27. 4. 2016 

497/22/2015-2 - zjistit stanovisko ostatních zahrádkářů i z dolní části osady a předložit 
stanovisko VaK
Zodp: Ing. Pešatová                                                           splněno

577/25/2015-2 - předložit radě města informativní zprávu o současném stavu vod 
využívaných k zásobování obyvatelstva se zaměřením na Vysokou horu, zajistit stanovisko 
možného vlivu zasněžování na stav těchto vod
Zodp: Ing. Pešatová                                                           splněno

588/26/2016-2 - oslovit p. Havránka a VŠB, výzkumné energetické centrum, Ostrava-Poruba 
ke zpracování cenové nabídky na optimalizační studii výroby tepla ve městě
Zodp: Ing. Pešatová                                                         splněno
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598/26/2016-3 - komisi pro rozvoj cestovního ruchu, kulturní komisi a sportovní komisi 
předložit návrhy na možná témata výstavy a exponátů
Zodp: Remešová DiS.                                                        splněno

616/27/2016-2 - komisi svolat na jednání provozovatele restauračních zařízení ve snaze dojít 
k nápravě dle platné OZV v čase nočního klidu
Zodp: Remešová DiS.                                                        TK: 16. 3. 2016

627/27/2016-2 - předložit návrh řešení životní situace nájemníka J*** K***
Zodp: Remešová DiS.                                                        TK: 16. 3. 2016

640/27/2016-2 - zahájit práce na zpracování PD pro stavební povolení pro cyklostezku dle 
varianty 4 – vedené po trase podél komunikace
Zodp: Ing. Pešatová                                                            splněno

642/27/2016-2 - předložit informace o nákladech na provoz a zajistit revize zařízení
Zodp: Ing. Pešatová                                                            TK: 8. 6. 2016

647/28/2016

Opravy MK 2016 - seznam oprav MK navržených k realizaci v roce 2016

Rada města Vrbno pod Pradědem 

1. projednala
návrh na schválení oprav MK 2016 zpracovaný OVaŹP

2. souhlasí
s realizací akcí při opravách MK dle plánu oprav MK 2016 s úpravou výběru prioritních akcí

3. ukládá
připravit rozpočet na upravený plán oprav MK 2016
Zodp.: Jiří Skácel TK: 16. 03. 2016

648/28/2016

Dodatek ke smlouvě s autodopravcem na dopravní obslužnost v r. 2016

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012046-09 z 29. 1. 2009 mezi městem 
Vrbnem pod Pradědem a společností Arriva Morava, a.s. na zajištění autobusové dopravy v 
roce 2016. Město se podílí na úhradě ztrátovosti provozování spojů na linkách 850861 
(Bruntál - Karlova Studánka přes Andělskou Horu) a 850863 (Bruntál - Karlova Studánka 
přes Karlovice) ve výši 566.966 Kč. Tato částka je schválena v rozpočtu města na rok 2016

2. pověřuje
starostku města podpisem dodatku
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649/28/2016

Schválení sponzorských darů - DpS Mnichov

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s přijetím sponzorských darů Domovu pro seniory Vrbno, od Ing. Andreje Babiše, 1. 
místopředsedy vlády a ministra financí ČR, na zakoupení sportovního zařízení a výdaje 
spojené se zajištěním a organizací projektu "Jedeme v tom společně" v celkové hodnotě 
81.150 Kč

2. souhlasí
s přijetím částky ve výši 45.000 Kč pro Domov pro seniory od Nadace ČEZ

3. souhlasí
s přijetím daru ve výši 75.000 Kč Domovu pro seniory Vrbno od společnosti "Česká lékárna 
holding a.s. - Dr. Max"

650/28/2016

Projekt "Senior v bezpečí"

Rada města Vrbno pod Pradědem 

1. byla seznámena
s dopisem společnosti Antišmejdi s. r. o., s nabídkou připojení k projektu "Senior v bezpečí", 
jehož cílem je zvýšení bezpečnosti seniorů a ochrany ve všech oblastech běžného života

2. rozhodla
nezapojit se do projektu "Senior v bezpečí"

651/28/2016

Občanská iniciativa - "bezpečná ulice - Střelniční"

Rada města Vrbno pod Pradědem 

1. byla seznámena
1/1.  s dopisem občanské iniciativy, jehož cílem je prosadit bezpečnostní opatření, zejména 
zřízení kamerového systému na ulici Střelniční
1/2.   s dopisem obyvatel na ulici Střelniční, kteří s instalací kamerového systému nesouhlasí

2. rozhodla
neumístit v lokalitě Střelniční bezpečnostní kamery



4

652/28/2016

Vyhlášení záměru - klubovna Husova 627

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodla
o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor, klubovna Domu s pečovatelskou 
službou, Husova 627, Vrbno pod Pradědem

653/28/2016

Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu

Rada města Vrbno pod Pradědem 

1. byla seznámena
se zápisem č. 7 komise pro rozvoj CR a jejími doporučeními

2. ukládá
připravit návrh jednoduchých směrovek k trailům bikeparku a sjednotit ho s návrhem 
informačního systému ve Vrbně p. P.
Zodp.: Ivana Remešová TK: 16. 03. 2016

3. ukládá
zjistit podmínky zakoupení licence pro trvalé využití mapy Vrbna p. P. a okolí
Zodp.: Ivana Remešová TK: 16. 03. 2016

4. ukládá
připravit návrh na provozovatele kol a koloběžek v projektu Všude blízko s cílem zprovoznění 
služby co nejdříve na jaře
Zodp.: Ivana Remešová TK: 06. 04. 2016

654/28/2016

Zápis z jednání Komise kultury č.1/2016

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
zápis ze schůzky Komise kultury č.1/2016

655/28/2016

Žádost o výměnu informačních směrovek - Ski aréna Vrbno

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:
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1. neschvaluje
výměnu stávajících pěti informačních směrovek Ski arény Vrbno za nové, žadatel nedodržel 
dohodnutou podobu, design a velikost směrovek

2. trvá
na podobě značení schváleného dříve

3. ukládá
zaslat informaci Ski Aréně Vrbno s odkazem na schválený rozměr a podobu tabulí při 
jednání v roce 2015
Zodp.: Ivana Remešová TK: 16. 03. 2016

656/28/2016

ČSCH ZO Vrbno pod Pradědem- žádost o udělení výjimky ze stanovené ceny pozemků

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodla
o udělení výjimky ze stanovené ceny pozemku pro činnost ČSCH na částku 0,10 Kč/m2

657/28/2016

Schválení  pronájmu pozemků

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 923 o výměře 300 m2 za účelem zahrady, žadatel: P*** S***, 
M***,793 26 Vrbno pod Pradědem, vyhlášení záměru 2. 12. 2015, usnesení č. 545/24/2015, 
vyvěšeno od 10. 12. do 25. 12. 2015

658/28/2016

Prodloužení vodovodního řadu k zahrádkářské kolonii „Na Stráni“

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s prodloužením vodovodní přípojky k hlavní bráně u zahrádkářské kolonie „Na Stráni"

2. doporučuje
společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. jednat s vlastníkem pozemku o možnosti dalšího 
prodloužení řadu v uličce mezi zahrádkami
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659/28/2016

Přidělení bytu mimo schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
přidělení bytu č. 3, na ulici Nádražní 141 paní A. M*** mimo schválený pořadník na dobu 
jednoho měsíce s možností prodlužování po jednom měsíci na dobu půl roku

660/28/2016

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy 

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10, na ulici Husova 494, mezi L*** P*** 
(nájemník) a A*** F*** (podnájemník) na dobu jednoho roku

661/28/2016

Pronájem nebytových prostor gymnázia

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. neschvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 54 m2  v budově bývalého gymnázia na nám. sv. 
Michala č.p. 12 ve Vrbně pod Pradědem, učebna vlevo v přízemí, pro zkušebnu hudební 
kapely

662/28/2016

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostor 

Rada města Vrbno pod Pradědem 

1. byla seznámena
s protokolem z otevírání obálek

2. rozhodla
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v bytovém domě na nám. Sv. Michala 510 
s panem L*** Ř***

3. pověřuje
starostku k podpisu nájemní smlouvy
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663/28/2016

Trvalé parkovací místo na ulici Husova

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s vyhrazením trvalého parkovacího místa po dobu 60 měsíců, na ulici Husova pro osobní 
automobil značky Škoda Fabia II, SPZ 5T1 96 58, sazba za vyhrazení bude stanovena podle 
platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, žadatel: Č*** Š***, Husova 489, 
793 26 Vrbno pod Pradědem

664/28/2016

Žádost o souhlas s umístěním sídla 

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s umístěním sídla pro podnikatele pana T*** D*** v městském bytě č. 5 na ulici Ve Svahu 
426

665/28/2016

Kácení dřevin

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s kácením:
jednoho smrku ztepilého, rostoucího na pozemku p.č.1816 v k.ú. Vrbno pod Pradědem

2. odkládá
rozhodnutí o žádosti o skácení:
dvou kaštanů a jednoho javoru rostoucích na pozemku p.č.273/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem

3. ukládá
doplnit informace o stavu těchto stromů
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 16. 03. 2016

666/28/2016

Žádost o vyplacení náhrady škody na majetku

Rada města Vrbno pod Pradědem 
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1. byla seznámena
s oznámením o výši plnění Generali Pojišťovny a.s.

2. odkládá
rozhodnutí o vyplacení náhrady škody na majetku žadateli do doby zpracování právního 
stanoviska

3. ukládá
zajistit stanovisko právní kanceláře k žádosti o vyplacení náhrady škody na majetku
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 16. 03. 2016

667/28/2016

Projekt "Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem"

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s projektovou a zadávací dokumentací k projektu "Protipovodňová opatření města Vrbno pod 
Pradědem"

668/28/2016

Prezentace VaK

Rada města Vrbno pod Pradědem 

1. byla seznámena
se zprávou o současném stavu vod využívaných k zásobování obyvatelstva se zaměřením 
na Vysokou horu

669/28/2016

Příkazní smlouva OSIGENO - hasičská zbrojnice

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
s přijetím nabídky na zajištění zadávacího řízení pro akci „Novostavba hasičské zbrojnice"

2. rozhodla
o uzavření příkazní smlouvy s firmou OSIGENO s.r.o., Šumperk

3. pověřuje
starostku města podpisem smlouvy
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670/28/2016
Smlouva o nájmu tiskáren

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodla
o podpisu Smlouvy o nájmu tiskáren s firmou Cartouche plus s.r.o., Horní Suchá

2. pověřuje
starostku města podpisem smlouvy

671/28/2016

Poptávka na dodávku výpočetní techniky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod 
názvem "výpočetní technika HW a SW 2016"

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
se zněním poptávky veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "výpočetní technika HW a 
SW 2016" na dodávku výpočetní techniky v rámci průběžné modernizace pro Městský úřad 
Vrbno pod Pradědem

2. schvaluje
vyhlášení poptávky pod názvem "výpočetní technika HW a SW 2016" na dodávku výpočetní 
techniky pro Městský úřad Vrbno pod Pradědem v rámci průběžné modernizace

3. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

672/28/2016

Přijetí nepeněžitého daru od firmy Datec Technologies Ltd.

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodla
o přijetí nepeněžitého daru - 5.248 kusů náramkových silikonových řemínků a plastových 
krytů pro tyto řemínky od firmy Datec Technologies Ltd., organizační složky, se sídlem ČSA 
31/944, Zábřeh pro školní a kulturní účely.

2. pověřuje
starostku města podpisem smlouvy

Květa Kubíčková Ing. Pavla Müllerová



10

starostka místostarostka

Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová
Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek
Rozdělovník : 16x Změ, 5x Rmě, 1x sekretariát, 1x tajemník, 1x MěK, 1x DD, 1x Teplo, 1x TS, 1x MŠ Jesenická, 
1x MŠ Ve Svahu, 1x ZŠ
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