
 

 

*MUVPX00AP3WL* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 668/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 62. jednání dne 08.06.2022 

čísl. usn. 2144 - 2217 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2144/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2145/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesní: 

2139/RM/61/2022 - MPO předložit návrh kalkulace opravy hřiště na ul. Jiráskova 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 NT: 29.06.2022 

 

1784/RM/61/2022 - MPO zapracovat do provozního řádu hřišť zákaz popíjení alkoholu, návykových látek  a produk-
ce hlasité hudby 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 NT: 29.06.2022 

 

 

3. Valná hromada TEPLO VRBNO  s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2146/RM/62/2022:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

volí předsedu VH, Ing. Ivetu Pešatovou, zapisovatele VH, Otu Scholze 

schvaluje pořad jednání VH 

schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2021 ověřenou auditorem 

schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 1 637 065,-Kč (po zdanění), v souladu se zakladatelskou listinou dle 
návrhu jednatele společnosti: 
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a) částku 81 853,25 Kč do rezervního fondu 

b) částku 1 555 211,75 Kč na schválený investiční záměr společnosti (výměna kotlů v kotelně Bezručova č.p. 580) 

byla seznámena s dokončenou realizací optimalizace tepelného hospodářství a s vyplacením výše dotace 

schvaluje roční odměnu jednateli společnosti, v souladu se smlouvou o výkonu funkce v její plné výši 

byla seznámena s předpokládaným vývojem ceny tepla pro rok 2023, v závislosti na ceně plynu 

byla seznámena se stavem zahájení realizace instalace zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v kotelně 
Husova č.p. 469 (E.ON Energie a.s.) 

byla seznámena s rezignací Ing. Jitky Steinerové na funkci člena dozorčí rady 

 

 

4. Termín zápisu do Mateřské školy pro děti z Ukrajiny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2147/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s termínem zápisu do Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, p.o. pro děti z Ukrajiny 

 

 

5. Sebehodnotící zprávy příspěvkových organizací a návrh na udělení odměn ředitelům PO za I. 
pololetí 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2148/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotícími zprávami ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2022 

 

 

6. Zápis a provedení prověrky na úseku PO Základní škola Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2149/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem o provedení prověrky na úseku PO na Základní škole ve Vrbně pod Pradědem 

 

 

7. Schválení účetní závěrky  a převedení hospodářského výsledku za rok 2021 zřízené příspěv-
kové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2150/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku za rok 2021 Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 

převedení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 282.448,20 Kč do rezervního fondu 
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8. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2021 zřízené příspěv-
kové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2151/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku za rok 2021 Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 

převedení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 38.849,06 Kč do rezervního fondu a 30.000 Kč do fondu od-
měn 

 

 

9. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2021 zřízené příspěv-
kové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2152/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku za rok 2021 Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477 

převedení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 1.919,58 Kč do rezervního fondu 

 

 

10. Schválení účetní závěrky za rok 2021 zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Vrbno, Mnichov 262 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2153/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku za rok 2021 Domova pro seniory Vrbno, Mnichov 262 

 

 

11. Schválení účetní závěrky  a převedení hospodářského výsledku za rok 2021 zřízené příspěv-
kové organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, Ve Svahu 578 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2154/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

účetní závěrku za rok 2021 Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, Ve Svahu 578 

převedení hospodářského výsldeku za rok 2021 ve výši 200.970,70 Kč do rezervního fondu a ve výši 30.000 Kč do 
fondu odměn 

 

 

12. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 
Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2155/RM/62/2022:  



strana 4 

 

 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 123 698,98 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

13. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 
Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2156/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 113 345,11 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

14. Harmonogram přípravy rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na rok 2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2157/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

harmonogram pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 včetně příloh předloženého návrhu 

 

 

15. Žádost o dotaci - TJ Sokol Vrbno - Žákovský turnaj ve fotbale 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2158/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 10.000 Kč 

 

 

16. Žádost o poskytnutí dotace - Pěvecký sbor Vrbno pod Pradědem - Festival souborů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2159/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace  Pěveckému sboru Vrbno pod Pradědem ve výši 30 000 Kč 

 

 

17. Žádost o poskytnutí dotace - Slezská Diakonie 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2160/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč Slezské Diakonii 

o uzavření smlouvy o dotaci se Slezskou Diakonií 
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18. Oznámení  přijetí dotace - Domov pro seniory p.o., Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2161/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výší poskytnuté dotace od Moravskoslezského kraje příspěvkové organizaci Domovu pro seniory Vrbno 

 

 

19. Žádost o poskytnutí dotace - Everest spolek Vrbno - Drakiáda 2 - smajlíkem k rekordu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2162/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Spolku Everest ve výši 15 000 Kč 

 

 

20. Zápis z 29. jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2163/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z 29. jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 

 

 

21. Dodatek č. 2 "PD Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2164/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s důvody pro uzavření dodatku č. 2 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít dodatek č. 2 mezi městem a Janem Hvoreckým se sídlem Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 
76193578 

 

 

22. Veřejná zakázka "Cisternová automobilová stříkačka" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2165/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít příkazní smlouvu na administraci nadlimitní veřejné zakázky "Cisternová automobilová stříkačka" mezi měs-
tem a společností OSIGENO - veřejné zakázky a dotace s.r.o. se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice, IČ: 
05931614 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky "Cisternová automobilová stříkačka" 
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23. Úprava pozemku parc. č. 972/6 v k.ú. Vrbno pod Pradědem - řadové garáže u Jamajky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2166/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s úpravami a odůvodněním provedených prací na pozemku parc. č. 972/6 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

24. Souhlas se zřízením věcného břemene - služebnosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2167/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením věcného břemene - služebnosti pro společnost ČEZ Distribuce a.s. u pozemku parc. č. 1401 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO aktualizovat pravidla pro prodej nemovitého majetku ve smyslu zpětné koupě 

 

 

25. Zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 474 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2168/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zřízení služebnosti in rem: 

na pozemku parc. č. 475/1 o výměře 3477 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva na pozemek parc. č. 475/4 

budoucí vlastník panujícího pozemku 475/4: P… G… 

vlastník služebného pozemku 475/1: Město Vrbno pod Pradědem 

doba trvání: neurčitá 

výše úplaty: 10000 Kč 

služebnost spočívá v umístění podpůrných sloupcích střechy 

 

 

26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 93/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2169/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 93/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: GasNet s.r.o. 
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budoucí zatížení: části pozemků parc. č. 889 a 890 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí výše úplaty: 240 Kč bez DPH za délkový metr  

budoucí břemeno spočívá v:  

a) právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení, 

b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opra-
vami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení 

 

 

27. Přidělení bytu dle pořadníku na nám. Sv. Michala č. p. 513, b. č. 4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2170/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 4 na nám. Sv. Michala č. p. 513 dle pořadníku paní M… V… 

 

 

28. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 626, b. č. 5 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2171/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 626 paní I… K… 

 

 

29. Přidělení bytu mimo pořadník na ulici Ve Svahu č. p. 426, b. č. 8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2172/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 8 na ulici Ve Svahu č. p. 426, mimo schválený pořadník, právnické osobě Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641 

 

 

30. Přidělení bytu mimo pořadník na ulici Nové doby č. p. 416, b. č. 5 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2173/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 5 na ulici Nové doby č. p. 416, mimo schválený pořadník, právnické osobě Sdružené  zdravotnické 
zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641 

 

 

31. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 12A na ul. Husova č. p. 248, mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2174/RM/62/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 12A na ul. Husova č. p. 248, mimo schválený po-
řadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení městského bytu č. 12A na ul. Husova č. p. 248, mimo schválený pořadník, panu P… Š… 

 

 

32. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1390 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2175/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1390 o výměře 179 m2  v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem 
zahrady a kotce pro psa 

 

 

33. Námitka k uzavřené smlouvě o nájmu pozemku č. 3/2022 Ol 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2176/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s námitkou manželů K… k uzavřené Smlouvě o nájmu pozemku č. 3/2022 Ol 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

ponechat stávající nájemní smlouvu 

 

 

34. Vyhrazené parkovací stání pro držitele průkazu ZTP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2177/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem s ouhlas í  

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele  průkazu ZTP pro osobní  automobil AUDI A6 SPZ - 1T79905 
na ulici Nové doby před domem č.p.   417, Vrbno pod Pradědem, po dobu platnosti průkazu ZTP 

 

 

35. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 na nám. Sv. Michala č. p. 507 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2178/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 na nám. Sv. Michala č. p. 507, mezi M… M… (nájemník) a Y… K… 
(podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 

 

 

36. Příkazní smlouva Technický dozor stavebníka "Oprava MK Poštovská" 
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USNESENÍ  ČÍSLO  2179/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s příkazní smlouvou na výkon Technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Oprava MK Poštovská" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření příkazní smlouvy na výkon Technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Oprava MK Poštovská" s Pe-
trem Volčíkem, Nová Véska 29, 792 01 Staré Město 

 

 

37. Dodatek k objednávce - mobilní rozhlas (MUNIPOLIS) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2180/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

neuzavřít Dodatek č.2 k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému "MUNIPOLIS" (Mobilní rozhlas ze 
dne 1.6.2018 s firmou MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno 

o uzavření smlouvy s as4u.cz, s.r.o., Na Dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6,  na mobilní aplikaci Moje město v mobi-
lu a technickou podporu aplikace  

 

 

38. Škodní událost 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2181/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se škodní události v souvislosti s poškozením vozidla Dacia Duster 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o náhradě škody ve výši 5.000 Kč 

o uzavření Dohody o náhradě škody s pane P… Č…, Sokolská 571, 790 84 Mikulovice 

 

 

39. Informace o rezignaci zastupitele 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2182/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

seznámena s rezignací zastupitelky paní L… K… 

 

 

40. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2183/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s tím, že ke dni 08. 06. 2022  nebyl zastupitelstvem uložen žádný úkol 
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41. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2184/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

42. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1468/1  v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2185/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 40 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4667/157 ve výši 470 Kč/m2 bez DPH 

 

 

43. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1003  v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2186/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1003 o výměře 1267 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

 

 

44. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 146  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2187/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 146 o výměře 183 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

zřídit věcné břemeno na pozemku parc. č. 146 o výměře 183 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
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45. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 835  v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2188/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 835 o výměře cca 800 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

 

 

46. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 938/2  v k.ú. Mnichov pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2189/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 938/2 o výměře 1433 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

 

 

47. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 367/20  v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2190/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 367/20 o výměře cca 61 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec  
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

 

 

48. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku parc. č. 1129/1 a pozemku parc. č. 
1130  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2191/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1129/1 o výměře cca 400 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

pozemku parc. č. 1130 o výměře 326 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 
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49. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1302/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2192/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1302/1 o výměře cca 70 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/024 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

 

 

50. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1171/5 jehož součástí je stavba 
č.p. 187  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2193/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1171/5 o výměře 136 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 187, jiná stavba 

 

 

51. Prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2194/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

pozemek parc. č. 1008/2 o výměře cca 227 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… Š… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4704/025 ve výši 74000 bez DPH Kč 

 

 

52. Prodej nemovitosti - pozemku 1141/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2195/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 
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pozemek parc. č. 1141/1 o výměře 713 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… M… a V… M… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4663/153 ve výši 47.000 Kč 

 

 

53. Prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2196/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

pozemek parc. č. 475/4 o výměře cca 28 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… G… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4706/027 ve výši 40000 Kč bez DPH 

 

 

54. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 487 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2197/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

1. 

Jednotky č. 487/25 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4740/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4740/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

2. 

Jednotky č. 487/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4720/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4720/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 
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podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

3. 

Jednotky č. 487/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2100/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2100/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… N… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

4. 

Jednotky č. 487/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2200/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2200/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… M… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

5. 

Jednotky č. 487/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2170/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2170/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… J… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

6. 

Jednotky č. 487/30 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2120/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a na společných čás-
tech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Kata-
strálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: A… P… 
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kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

7. 

Jednotky č. 487/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4630/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4630/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

8. 

Jednotka č. 487/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4700/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4700/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: B…. S… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

 

 

55. Prodej nemovitostí - jednotek na Krejčího 488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2198/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

1. 

Jednotky č. 488/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7460/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7460/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

k jednotce náleží střešní box č. 1 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… S… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

2. 

Jednotky č. 488/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7540/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7540/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 
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k jednotce náleží střešní box č. 2 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: F… P… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

3. 

Jednotky č. 488/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3080/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3080/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

k jednotce náleží střešní box č. 3 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… Š… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

4. 

Jednotky č. 488/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3090/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3090/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

k jednotce náleží střešní box č. 4 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… M… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

5. 

Jednotky č. 488/30 –  byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2890/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2890/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

k jednotce náleží střešní box č. 9 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P… H… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

6. 

Jednotka č. 488/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2910/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2910/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 
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k jednotce náleží střešní box č. 10 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… K… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

7. 

Jednotky č. 488/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7120/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7120/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

k jednotce náleží střešní box č. 11 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: S… G… 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

8. 

Jednotky č. 488/33 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7230/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7230/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

k jednotce náleží střešní box č. 12 v budově č.p. 487 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: H… S... 

kupní cena byla uhrazena v průběhu platnosti kupní smlouvy 

 

 

56. Nabídka k odkupu podílů na pozemcích 1181/2, 1186/5, 11867, 1192/2 a 1193/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2199/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s nabídkou společnosti VIAGEM a.s. 

neodkoupit: 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1181/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1186/5 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1186/7 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1192/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

- podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č. 1193/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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57. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2200/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na směnu nemovitostí: 

pozemek parc. č. 777/2 o výměře 234 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

pozemek parc. č. 315 o výměře 104, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za 

část pozemku parc. č. 793/1 o výměře cca 334 m2, který je zapsán na LV 26 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý porost 

ve veřejném zájmu za účelem stavby cyklostezky 

 

 

58. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2201/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s žádostí o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1220/1 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 

prodloužit termín k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1220/1 o jeden rok 

 

 

59. Kupní smlouvy se společností KARETA 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2202/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s obsahem kupních smluv č. 197/2009-MP, 4/2015/MP a 125/2021-MP 

 

 

60. Souhlas se zřízením zástavního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2203/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit se zřízením zástavního práva pro Hypoteční Banku u pozemku parc. č. 223/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

61. Komunitní plán sociálních služeb 2022-2025 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2204/RM/62/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Komunintí plán rozvoje sociálních služeb 2022-2025 

 

 

62. Plán prevence kriminality 2022-2026 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2205/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Plán prevence kriminality 2022-2026 

 

 

63. Zřízení lokálního partnerství Vrbenska a schválení Memoranda o spolupráci s odborem pro 
sociální začleňování 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2206/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Memorandum o spolupráci s odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, které je pří-
lohou tohoto usnesení 

pověřit starostu města k podpisu přiloženého Memoranda o spolupráci 

pověřit Radu města k jednání o revizích Popisu spolupráce, který je součástí přiloženého Memoranda o spolupráci 

seznámit se s informací o zřízení lokálního partnerství v rámci Sdružení obcí Vrbenska 

 

 

64. Zápis z jednání finančního výboru č.13/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2207/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z finančního výboru 13/2018-2022 

 

 

65. Smlouva o poskytnutí dotace  s MSK - Dofinancování akceschopnosti jednotky SDH 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2208/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

příjmout dotaci od MSK ve výši 100 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 

uzavřít smlouvu o dotaci s MSK 

 

 

66. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2209/RM/62/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout návratnou finanční výpomoc KIV Vrbno pod Pradědem ve výši 320 000 Kč na předfinancování projektu 
"Česko - polské filmové dny" 

 

 

67. Rozpočtové opatření 2/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2210/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č.2/2022 

 

 

68. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2211/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 

 

 

69. Schválení Závěrečného účtu města Vrbna pod Pradědem za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2212/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Závěrečný účet města Vrbna pod Pradědem za rok 2021, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2021 

souhlasit s hospodařením města Vrbna pod Pradědem bez výhrad 

 

 

70. Závěrečný účet DSO Vrbensko za rok 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2213/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se závěrečným účtem DSO Vrbensko za rok 2021 

 

 

71. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2214/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnou půjčku ze sociálního fondu p.N… Ch… ve výši 30 000 Kč na vybavení domácnosti rodinného domu 
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72. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2215/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu p.T… V… ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu 

 

 

73. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2216/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu p.L… O… ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav nemovitosti 

 

 

74. Program jednání Zastupitelstva města dne 22. 06. 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2217/RM/62/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 22. 06. 2022 

 

 

 

 

 

 

      
      

 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 09.06.2022 
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