
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 29. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 3. 2016 
 

 
 
673/29/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 
 

 
 
674/29/2016 
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 splněno 
  
464/21/2015-2 - vyzvat vlastníky nemovitostí v místní části Mnichov pod Pradědem k 
napojení na novou kanalizaci 
Zodp: Ing. Pešatová TK: 6. 4. 2016  
 
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. splněno 
  
627/27/2016-2 - předložit návrh řešení životní situace nájemníka J*** K*** 
Zodp: Remešová DiS. splněno 
  
647/28/2016-3 - připravit rozpočet na upravený plán oprav MK 2016 
Zodp: Skácel splněno 
  
653/28/2016-2 - připravit návrh jednoduchých směrovníků k trailům bikeparku a sjednotit ho 
s návrhem informačního systému ve Vrbně p. P 
Zodp: Remešová DiS. splněno 
  
653/28/2016-3 - zjistit podmínky zakoupení licence pro trvalé využití mapy Vrbna p. P. a 
okolí 
Zodp: Remešová DiS. splněno 
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655/28/2016-3 - zaslat informaci Ski Aréně Vrbno s odkazem na schválený rozměr a podobu 
tabulí při jednání v roce 2015 
Zodp: Remešová DiS. splněno 
  
665/28/2016-3 - doplnit informace o stavu těchto stromů 
Zodp: Ing. Pešatová splněno  
  
666/28/2016-3 - zajistit stanovisko právní kanceláře k žádosti o vyplacení náhrady škody na 
majetku 
Zodp: Ing. Pešatová splněno 
 

 
 
675/29/2016 
Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. doporučuje 
Zastupitelstvu města Vrbno pod  Pradědem schválit změnu Zakladatelské listiny 
TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o., a to doplněním v odstavci 7.2. o písmeno „v“ a v 
odstavci 7.3. o písmeno „v“ 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce Jednatele TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. 
 
3. souhlasí 
s dohodou o vzájemném neplnění bodu 5.4. Smlouvy o vkladu části závodu, kdy se strany 
dohodly na nepřevedení práv k bankovnímu účtu, určenému k deponování financí pro Vak 
 
4. schvaluje 
jednateli mimořádnou odměnu dle návrhu 
 

 
 
676/29/2016 
Pořízení územního plánu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Rada města Vrbna pod Pradědem na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje žádost města Vrbna pod Pradědem o pořizování Územního 
plánu Vrbno pod Pradědem podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem 
Bruntál, úřadem územního plánování. 
 

 
 
677/29/2016 
Opravy MK 2016 - zpracování rozpočtů pro zjištění orientačních nákladů na opravy MK 
2016, akcí vytypovaných RMě dne 24. 2. 2016 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o realizaci vytipovaných oprav místních komunikací v roce 2016 dle předloženého rozpočtu, 
oceněného orientačními cenami, s přesunutím bodu MK na pozemku 446/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem pod čáru 
 
2. ukládá 
OVaŽP zpracovat zadávací dokumentaci na provedení schválených oprav MK 2016 a 
provést výběrové řízení na zhotovitele díla formou VZMR dle Směrnice č. 3/2015 
Zodp.: Jiří Skácel TK: 05. 04. 2016 

 
3. jmenuje 
pětičlenou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která zároveň bude plnit povinnosti 
při otvírání obálek s nabídkami, ve složení: Jiří Skácel, referent OVaŽP, Ing. Iveta Pešatová, 
ved. MPO, Ing. Pavla Müllerová, místostarostka města, p. Petr Kopínec, radní města, p. 
Josef Dudík, zastupitel města, a náhradníky komise: p. Karel Michalus, radní města, p. 
Martin Pleva, zastupitel města, Mgr. Fotis Fotopulos, referent MPO 
 

 
 
678/29/2016 
Výběrové řízení na zhotovitele díla "Výměna oken na budově MěÚ ve Vrbně pod 
Pradědem"  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s písemným záznamem o posouzení a hodnocení nabídek VZMR "Výměna oken na budově 
MěÚ ve Vrbně pod Pradědem" 
 
2. rozhodla 
o přidělení VZMR "Výměna oken na budově MěÚ ve Vrbně pod Pradědem" uchazeči, který 
podal cenově nejvýhodnější nabídku: firmě AKTOS OKNA A DVEŘE, s.r.o., Petrov 137,  
788 16 Petrov nad Desnou, IČ 27196798 
 
3. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o dílo 
 

 
 
679/29/2016 
Termín zápisu do MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s termínem zápisu do Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, 
příspěvková organizace města Vrbna pod Pradědem, a to v termínu od 20. 4. do 22. 4. 2016 
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680/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Společnost pro ranou péči 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odkládá 
rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na rok 2016 
Společnosti pro ranou péči se sídlem v Ostravě 
 
2. ukládá 
vyžádat si u žadatele rozpis nákladů na pomoc rodině s dítětem vyžadujícím zvláštní péči ve 
Vrbně pod Pradědem a na co bude dotace města využita 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 05. 04. 2016 

 
 

 
681/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Open House 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na rok 2016 společnosti OPEN-
HOUSE se sídlem v Bruntále, na zajištění služeb drogové prevence na území města Vrbna 
pod Pradědem ve 30.000 Kč 
 

 
 
682/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - HELP-IN dluhová poradna 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města o.p.s. HELP-In na poskytování dluhového poradenství 
pro občany města na rok 2016 v celkové výši 15 000 Kč 
 

 
 
683/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SAS HELP-IN 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vrbna pod Pradědem o.p.s. HELP-IN na zajištění 
sociálně aktivizační služby ve Vrbně pod Pradědem na rok 2016 ve výši 15.000 Kč 
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684/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Krnov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na spolufinancování sociální 
služby pro rok 2016 ve výši 3.000 Kč 
 

 
 
685/29/2016 
Žádost o schválení vybudování recepce - Domov pro seniory Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
vybudování recepce v Domově pro seniory Vrbno, Mnichov 262, dle předloženého plánu 
realizace 
 

 
 
686/29/2016 
OnkoMaják - nabídka spolupráce 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s nabídkou spolupráce s Občanským sdružením OnkoMaják se sídlem ve Frýdku-Místku, 
které se zaměřuje na preventivní programy v oblasti léčby kolorektálního karcinomu a léčby 
nádoru plic 
 

 
 
687/29/2016 
Návrh na udělení odměny  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přidělením odměny řediteli Domova pro seniory Vrbno, Mgr. Janu Vavříkovi, za organizaci 
projektu "Jedeme v tom společně" dle návrhu 
 

 
 
688/29/2016 
Kronika roku 2014 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zpracovanou Kroniku města roku 2014 
 
2. ukládá 
zveřejnit v el. podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na MěÚ 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 05. 04. 2016 

 
3. stanovuje 
dvouměsíční lhůtu k připomínkování a případnému doplnění kroniky 
 

 
 
689/29/2016 
Přijetí sponzorského daru - DPS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím finančního daru pro Domov pro seniory Vrbno od Danepo s.r.o., Masarykova třída 
334/20, 746 01 Opava, ve výši 3.000 Kč 
 

 
 
690/29/2016 
Zápis ze schůzky Kulturní komise č. 2 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání kulturní komise č. 2 2016 
 

 
 
691/29/2016 
Stanovisko Komise kultury k navrženým kandidátům na Ocenění města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se stanoviskem kulturní komise k navrženým kandidátům na ocenění města 
 
2. doporučuje 
zastupitelstvu města udělit Ceny města dle návrhu rady města 
 
3. ukládá 
připravit návrhy na udělení Ceny města do jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2016 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 05. 04. 2016 
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692/29/2016 
Zápis z komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku ze dne 17. 2. 2016 
 

 
 
693/29/2016 
Komisní prodej propagačních triček 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
komisní prodej propagačních triček s logem města Vrbna pod Pradědem v různých 
velikostech, v Informačním středisku Impuls, za jednotnou cenu 250 Kč. 
 

 
 
694/29/2016 
Podmínky pro využití map Vrbna pod Pradědem a okolí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s informacemi k mapovým podkladům 
 

 
 
695/29/2016 
Návrh směrovek k BIKEPARKU 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s návrhem vzhledu směrovek navádějících k trailům v Bikeparku 
 

 
 
696/29/2016 
Schválení přijetí dotace z MSK - DpS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o přijetí účelové dotace v rámci dotačního programu na Podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016, financováno z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, pro Domov pro 
seniory Vrbno, Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod Pradědem, v celkové výši 4.600.000 Kč 
 
2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro Domov pro seniory Vrbno, p.o. 
 

 
 
697/29/2016 
Informace o projektech v rámci KPSVL 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s informací o projektech v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
 

 
 
698/29/2016 
Výměna městského bytu  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
informaci o přestěhování pana J*** K*** z městského bytu na ul. Zahradní, do městského 
bytu na ul. Jesenická z důvodu prodeje domu na ul. Zahradní 
 

 
 
699/29/2016 
Příkazní smlouva IWWAL consulting s.r.o. - kompostárna 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím nabídky na zajištění zadávacího řízení pro akci "Kompostárna ve městě Vrbno pod 
Pradědem" 
 
2. rozhodla 
o uzavření příkazní smlouvy s firmou IWWAL conculting s.r.o., Kroměříž 
 
3. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
700/29/2016 
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Vyhodnocení VZ PD centrum 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s protokolem z otevírání obálek a písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek 
 
2. rozhodla 
o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k 
územnímu a stavebnímu řízení na akci "Úprava centra kolem kruhového objezdu ve Vrbně 
pod Pradědem uchazeči Ing. František Zajíček - COOP ARCH, Olomouc 
 
3. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
701/29/2016 
Kompenzace nákladů za dodávku teplé vody 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí finanční náhrady za možné vyšší výdaje nájemníků v souvislosti s dodávkou 
teplé vody dle předloženého návrhu 
 

 
 
702/29/2016 
Žádost o výměnu bytu  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s výměnou bytu 2+1 č. 11 na ulici Bezručova 419 (nájemník L*** J***) za byt 2+1 č. 2 na ulici 
Nové doby 417 (volný byt) 
 
2. nesouhlasí 
s výměnou bytu 2+1 č. 11 na ulici Husova 495 (nájemník M*** B***) za byt 3+1 č. 6 na ulici 
Husova 495 (volný byt) 
 
3. doporučuje 
žadatelce o výměnu bytu paní M*** B*** postupovat obvyklou cestou, zapsat se do 
pořadníku žadatelů o byt velikosti 3+1 
 

 
 
703/29/2016 
Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
s provedením stavebních úprav v městském bytě č. 4 na ulici Bezručova 418 (nájemník P*** 
Š***) 
 

 
 
704/29/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011946/1A/ mezi ČEZ distribuce a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín (budoucí oprávněný) a Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 
793 26 Vrbno pod Pradědem (budoucí povinný) týkající se pozemku ve vlastnictví budoucího 
povinného parc. č. 967/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, za účelem zřízení umístění a 
provozování distribuční soustavy 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
705/29/2016 
Schválení pronájmu pozemků 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemků: 
  
1/1. část pozemku p.č. 1165/3 o výměře 130 m2 a část pozemku p.č. 1164 o výměře 70 m2, 
oba v k.ú.Mnichov pod Pradědem 
vyhlášení záměru usnesením Rady města Vrbna pod Pradědem č. 628/27/2016 z 3.2.2016 
vyvěšeno od 9. 2. do 26. 2. 2016, žadatel D. R***, Myslivecká 589, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
  
1/2. pozemek p.č. 1390 o výměře 179 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
vyhlášení záměru usnesením Rady města Vrbna pod Pradědem 628/27/2016 z 3. 2. 2016, 
vyvěšeno od 9.2. do 26.2. 2016, Žadatel H. J***, Mnichov 96, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
706/29/2016 
Žádost o udělení výjimky - snížení ceny za pronájem pozemku p.č. 441 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o snížení ceny za pronájem pozemku p.č. 441 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
žadatel: J.O***, Bezručova 418, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
707/29/2016 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Palackého 604, mezi J*** 
K***(nájemník) a M*** B*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou 
bezdlužnosti 
 

 
 
708/29/2016 
Aktualizace pravidel pro poskytování bytu v domech s pečovatelskou službou   
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
aktualizovaná pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v 
majetku Města Vrbna pod Pradědem 
 
2. ruší 
dosud platná pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v 
majetku Města Vrbna pod Pradědem, které byly schváleny usnesením Rady města č. 
544/28/2012 ze dne 29. 3. 2012 
 

 
 
709/29/2016 
Poptávka na rekonstrukci rozvodů teplé vody 2. a 3. etapa  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na rekonstrukci rozvodů teplé vody 2. a 3. etapa (nám Sv. 
Michala č.p. 509 - 515 a č.p. 535 - 537), 
 
2. jmenuje 
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:  
Ing. Müllerová, Bc. Ondřej Chalupa, Jiří Skácel, Jaroslav Marťan, Ing. Jiří Dan., náhradníci: 
Vlastimil Mlynář, René Darmovzal 
 
3. bere na vědomí 
seznam obesílaných firem dle přiloženého seznamu. 
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710/29/2016 
Kanalizační přípojka RD č.p. 348 ul. Polní 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
1/1. se stavbou "KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA RD č.p. 348 ul. Polní", dle předložené 
,,Koordinační studie " C.2 v měřítku 1:500, vypracované Ing. Virágem 2/ 2016,  
stavebníkem je L*** a H*** P***, M*** B***, všichni bytem Polní č.p. 348, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
1/2. s napojením kanalizace - kanalizační přípojky do tělesa místní komunikace - ul. 
Myslivecké 
 

 
 
711/29/2016 
Kácení dřevin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením dřevin: 
1/1.   dvou kaštanů rostoucích na pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem (obě 
dřeviny mají na kmeni prasklinu-dutinu), 1 ks javor (dřevina je suchá)  
1/2.   1 ks smrk ztepilý, 1 ks javor rostoucí na pozemku p.č.1367 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
obě dřeviny byly v minulosti nevhodně vysazeny v blízkosti domu 
 

 
 
712/29/2016 
Zápis z jednání komise KVaŽP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání komise KVaŽP 
 

 
 
713/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 2.450 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Otevřený vánoční volejbalový 
turnaj". 
 

 
 
714/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 2.550 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Předvánoční volejbalový turnaj 
dětí". 
 

 
 
715/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 3.750 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, 
z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč příjemci Pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem, z.s. 
podle programu II. na akci "Letní koncert" 
 

 
 
716/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 4.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Velikonoční volejbalový turnaj 
dětí" 
 

 
 
717/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 5.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ 
Vrbno p. P., z.s. 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč příjemci Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ 
Vrbno p. P., z.s, podle programu II. na akci "Vánoční rolnička - XIII. ročník". 
 

 
 
718/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 5.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Vánoční jarmark" 
 

 
 
719/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 5.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Řezbářská soutěž" 
 

 
 
720/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 6.750 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Velká cena Vrbna pod 
Pradědem mládeže v šachu" 
 

 
 
721/29/2016 
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Žádost o poskytnutí dotace 7.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ 
Vrbno p. P., z.s. 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.500 Kč příjemci Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ 
Vrbno p. P., z.s, podle programu II. na akci "Vánoční koncert - XIII. ročník" 
 

 
 
722/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 7.500 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Pěveckému sboru města Vrbno pod Pradědem podle 
programu II. na akci "Česko zpívá koledy" 
 

 
 
723/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 8.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Vrbenská cedule" 
 

 
 
724/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 10.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Ludmila Knápková, Ludvíkov 111 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč příjemci, Ludmile Knápkové, Ludvíkov 111, podle 
programu II. na akci "Turnaj v šipkách" 
 

 
 
 
725/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 14.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
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kulturních a společenských akcí žadatele Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč příjemci Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. podle 
programu II. na akci "Vrbenská střela - Pohár starosty města - veřejná střelecká soutěž 
 

 
 
726/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 15.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč příjemci Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. podle 
programu II. na akci "Letní slunovrat - zvěřinové hody". 
 

 
 
727/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 15.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč příjemci Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. podle 
programu II. na akci "Veřejný střelecký závod - O CENU PRADĚDU 2016, 58. ročník" 
 

 
 
728/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 15.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, Palackého 
221, Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 11.500 Kč příjemci ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST podle 
programu II. na akci "Benefiční koncert na podporu záchrany kostela sv. Michala ve Vrbně 
pod Pradědem". 
 

 
 
729/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 15.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
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kulturních a společenských akcí žadatele Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 11.500 Kč příjemci Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres 
Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "XXII. Školní akademie" 
 

 
 
730/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 18.000 Kč z rozpočtu města - program I. Podpora činnosti 
spolků žadatele Vrbenské klubíčko, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč příjemci Vrbenské klubíčko, z.s. podle programu I. na 
zajištění činnosti dle žádosti 
 

 
 
731/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 18.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ 
Vrbno p. P., z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 13.500 Kč příjemci Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ 
Vrbno p. P., z.s podle programu II. na akci "XIX. Jarní koncert spojený s IX. ročníkem 
festivalu DPS" 
 

 
 
732/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 18.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
okrsek č. 1 Vrbensko 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč příjemci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
okrsek č. 1 Vrbensko podle programu II. na akci "Okrsková soutěž v požárním sportu 
dospělých a hře Plamen mladých hasičů" 
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733/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 19.191 Kč z rozpočtu města - program III. Podpora 
sportovních organizací a akcí - žadatel Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s. 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 19.191 Kč příjemci Horolezecký oddíl Vrbno od Pradědem, z.s. 
podle vyhlášeného programu III 
 

 
 
734/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 19.946 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem, o.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč příjemci  Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem, o.s. 
podle programu II. na akce, plánované na rok 2016 dle žádosti 
 

 
 
735/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 20.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Český svaz chovatelů, z.o.  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč příjemci Český svaz chovatelů, z.o. podle programu II. 
na akci "Výstava králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů s expozicí holubů 
poštovních a ptactva" 
 

 
 
736/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 20.000 Kč z rozpočtu města - program III. Podpora 
sportovních organizací a akcí - žadatel Jiří Petruš 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč příjemci Jiřímu Petrušovi, Sadová 500, Vrbno pod 
Pradědem podle vyhlášeného programu III 
 

 
 
737/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 23.100 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
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kulturních a společenských akcí žadatele Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, 
z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 17.500 Kč příjemci Pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem, 
z.s. podle programu II. na akci "Vánoční koncert" 
 

 
 
738/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 25.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Občanské sdružení Praděd osob zdravotně 
postižených okresu Bruntál, smíšená organizace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč příjemci Občanské sdružení Praděd osob zdravotně 
postižených okresu Bruntál, smíšená organizace podle programu II. na akce "Mezinárodní 
vzájemná setkávání zdravotně postižených občanů v Česku a Polsku", plánované na rok 
2016, dle žádosti 
 

 
 
739/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 25.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč příjemci Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod 
Pradědem podle programu II. na akci "Dětský den v Mnichově HASIČI S DĚTMI a večerní 
zábava pro veřejnost" 
 

 
 
740/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 34.000 Kč z rozpočtu města - program I. Podpora činnosti 
spolků žadatele Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč příjemci Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. podle 
vyhlášeného programu I. na údržbu a modernizaci kuchyně a sociálních zařízení chaty u 
střelnice. 
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741/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 35.000 Kč z rozpočtu města - program I. Podpora činnosti 
spolků žadatele Spolek Přátelé Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč příjemci Spolek Přátelé Vrbenska podle programu I. 
na nákup osmi výstavních rámů, kroniky spolku, tří skládacích stolů, 35 triček - polokošil 
 

 
 
742/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 35.430 Kč z rozpočtu města - program III. Podpora 
sportovních organizací a akcí - žadatel Český rybářský svaz MO Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 35.430 Kč příjemci Český rybářský svaz MO Vrbno od Pradědem 
podle vyhlášeného programu III 
 

 
 
743/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 46.900 Kč z rozpočtu města - program I. Podpora činnosti 
spolků žadatele Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč příjemci Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, 
z.s. podle programu I. na nákup notebooku, tiskárny, spotřebního materiálu (papíry, náplně), 
na pořízení účetního softwaru a dále na třídenní soustředění sboru a dopravu na jiné 
koncerty mimo Vrbno 
 

 
 
744/29/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 48.900 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, 
z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 



 21 

o poskytnutí dotace ve výši 37.000 Kč příjemci Pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem, 
z.s. podle programu II. na akci "XXII. Mezinárodní festival pěveckých sborů" 
 

 
 
745/29/2016 
Organizační změna - návrh na vytvoření pracovního místa  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o organizační změně - vytvoření pracovního místa na finančním odboru s pracovní 
zařazením účetní od 1. 5. 2016 
 

 
 
746/29/2016 
Smlouva o dílo a poskytování služeb GObec od firmy GPlus, s.r.o. a Licenční smlouva 
č. 1874/2015 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Standard a Smlouva  
o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě  
od firmy G E P R O spol. s r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
a)  
o uzavření Smlouvy o dílo a poskytování služeb mezi městem a poskytovatelem GPlus s.r.o., 
se sídlem Gen. Svobody 116, Pardubice - Rosice, PSČ 533 51, zastoupena jednatelem Ing. 
Radkem Kacetlem, na zpracování a zajištění provozu datového projektu umístěném na 
serveru GObec s obsahem mapových vrstev a zásuvnými moduly dle smlouvy 
 
b)  
o uzavření Licenční smlouvy č. 1874/2015 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO 
Standard a Smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v 
elektronické podobě mezi městem a poskytovatelem, zprostředkovatelem GEPRO spol. s 
r.o., se sídlem Štefánikova 77/52, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, zastoupena jednatelkou 
Ing. Zdeňkou Poláčkovou 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smluv 
 

 
 
747/29/2016 
Smlouva o poskytování užívacích práv k produktům Microsoft 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o poskytování užívacích práv k produktům Microsoft mezi městem a 
poskytovatelem E LINKX a.s., se sídlem Novoveská 1262/95, Ostrava - Mariánské Hory,  
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PSČ 709 00, IČ 25847180 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 
748/29/2016 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy na 
dodávku "výpočetní technika HW a SW 2016" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ č. 3/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o 
výběru nejvhodnější nabídky, a to dle doporučení hodnotící komise, která hodnotila nabídky 
dle základního kritéria nejnižší nabídkové ceny, že vítězným uchazečem je firma Ing. Petr 
Obrusník, Chelčického 465, Vrbno pod Pradědem s nabídkovou cenou ve výši 257.570 Kč 
bez DPH 
 
2. rozhodla 
o uzavření Kupní smlouvy č.j. MUVP/1497/2016 s vítězným uchazečem firmou Ing. Petr 
Obrusník, IČ: 10594027, Chelčického 465, Vrbno pod Pradědem, PSČ: 793 26 na dodávku 
výpočetní techniky pro potřeby MěÚ Vrbno pod Pradědem 
 
3. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
749/29/2016 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 30. 3. 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 30. 3. 2016 
 

 
 
750/29/2016 
Souhlas s uzavřením smluv na zpracování projektových žádostí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím nabídky na zpracování projektových žádostí Bezpečná cesta a Cyklostezka 
Mnichov, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Podpora bezpečnosti 
dopravy 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy na zpracování projektové žádosti k akci Cyklostezka Mnichov   
s poradenskou firmou RPA Dotace, s.r.o. 
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3. rozhodla 
o uzavření smlouvy na zpracování projektové žádosti k akci Bezpečná cesta s poradenskou 
firmou RPA Dotace, s.r.o. 
 
4. pověřuje 
starostku podpisem smluv 
 

 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
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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