
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 30. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 5. 4. 2016 
 

 
 
751/30/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
752/30/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
464/21/2015-2 - vyzvat vlastníky nemovitostí v místní části Mnichov pod Pradědem k 
napojení na novou kanalizaci 
Zodp: Ing. Pešatová                TK: 27. 4. 2016  
 
613/27/2016-2 - připravit jedno vydání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska č. 4/2016 k výročí 
Střediska kultury a vzdělávání ve formátu A4 
Zodp: Remešová DiS.       splněno  
 
653/28/2016-4 - připravit návrh na provozovatele kol a koloběžek v projektu Všude blízko s 
cílem zprovoznění služby co nejdříve na jaře 
Zodp: Remešová DiS.       TK: 27. 4. 2016 
 
677/29/2016-2 - 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: Skácel        TK: 18. 5. 2016 
 
680/29/2016-2 - 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: Remešová DiS.       TK: 27. 4. 2016 
 
688/29/2016-2 - zveřejnit v el. podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na 
MěÚ 
Zodp: Remešová DiS.       splněno 
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691/29/2016-3 - připravit návrhy na udělení Ceny města do jednání zastupitelstva  
dne 30. 3. 2016 
Zodp: Remešová DiS.       splněno 
 

 
 
753/30/2016 
Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem ve funkci Valné hromady společnosti TECHNICKÉ 
SLUŽBY VRBNO s.r. po projednání: 
 
1. rozhodla 
změně Zakladatelské listiny TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. (ZL) takto: 
- v odstavci 7.2. ZL doplnit písmeno v) - schválení vodného a stočného na daný rok 
- v odstavci 7.3. ZL doplnit písmeno v) - ve znění 7.2. písmena e),h),v), 
 
2. potvrzuje 
rozhodnutí zastupitelstva č.162/12/2016 ze dne 30. 3. 2016 o úpravě ceny vodného a 
stočného od 1.4.2016-31.3.2017: 
 
vodné      19,07 Kč/m3 bez DPH 
stočné      24,94 Kč/m3 bez DPH 
 
celkem po úpravě vodné a stočné    44,01 Kč/m3 bez DPH 
                                                          50,60 Kč/m3 s DPH 
 
3. ukládá 
jednateli společnosti respektovat rozhodnutí zastupitelstva 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 27. 04. 2016 

 
 

 
754/30/2016 
Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO VRBNO 
s.r.o.: 
 
1. byla seznámena 
se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 
 
2. schvaluje 
roční závěrku za rok 2015 
 
3. rozhodla 
zadat zpracování optimalizační studie na výrobu tepla VŠB-TU Ostrava a společnosti 
ENACO s.r.o. – Energy Consulting Praha 4; obě studie zadá společnost TEPLO VRBNO 
s.r.o. 
 
4. rozhodla 
o rozdělení zisku ve výši 210.154,84 Kč takto: 
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a) 170.000 Kč bude použito na zaplacení optimalizačních studií 
b) 40.154,84 Kč půjde do fondu odměn 
 
5. ukládá 
jednateli zadat zpracování optimalizačních studií na výrobu tepla ve Vrbně p. P. těmto 
subjektům: VŠB-TU Ostrava a ENACO s.r.o. – Energy Consulting Praha 4 
Zodp.: Jaroslav Marťán TK: 27. 04. 2016 

 
6. ukládá 
připravit na příští VH aktualizaci smlouvy mezi městem Vrbnem pod Pradědem a jednatelem 
společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
Zodp.: Jaroslav Marťán TK: 08. 06. 2016 

 
 

 
755/30/2016 
Informace pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podání za rok 2015 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s informací o počtu a způsobu vyřízení přijatých stížností za rok 2015 
 

 
 
756/30/2016 
Pronájem nebytových prostor 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o bezplatném pronájmu nebytových prostor na rok 2016, klubovna Domu s pečovatelskou 
službou, Husova 627, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
757/30/2016 
Štafeta Mírového běhu  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
zapojit město Vrbno pod Pradědem do organizace celoevropského Mírového běhu,  
který proběhne ve Vrbně pod Pradědem ve středu dne 15. 6. 2016 v 11:30 hod 
 
2. ukládá 
- zajistit běžce na převzetí štafety 
- informovat policii o akci 
- zajistit lehké občerstvení pro účastníky závodu 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 18. 05. 2016 
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758/30/2016 
Hospodaření města za období 1-2/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s informací o hospodaření města za leden a únor 2016 
 

 
 
759/30/2016 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Mateřská škola Ve Svahu, okres Bruntál, Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Mateřské školy Ve Svahu, okres Bruntál, příspěvkové organizace, Vrbno  
pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 192.704,68 Kč 
 
3. schvaluje 
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 192.704,68 takto: 
- do rezervního fondu převést částku 142.704,68 Kč 
- do fondu odměn převést částku 50.000 Kč 
 

 
 
760/30/2016 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvkové 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 70.112,73 Kč. 
 
3. schvaluje 
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 70.112,73 takto: 
- do rezervního fondu převést částku 40.112,73 Kč 
- do fondu odměn převést částku 30.000 Kč 
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761/30/2016 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Základní školy Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, sestavenou  
k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 13.755,57 Kč 
 
3. schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 13.755,57 Kč  
do rezervního fondu 
 

 
 
762/30/2016 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvkové organizace 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 645,99 Kč 
 
3. schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 645,99 Kč do rezervního fondu 
 

 
 
763/30/2016 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace, sestavenou  
k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
 
2. schvaluje 
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zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 264.673,41 Kč 
3. schvaluje 
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 264.673,41 takto: 
- do rezervního fondu převést částku 185.271,39 Kč 
- do fondu odměn převést částku 79.402,02 Kč 
 

 
 
764/30/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 3.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Spolek přátel školy, Jesenická 448/9, Vrbno 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč příjemci - Spolek přátel školy, Jesenická 448/9, Vrbno 
pod Pradědem podle programu II. na akci "Halloweenský lampioňák" 
 

 
 
765/30/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 5.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Spolek přátel školy, Jesenická 448/9, Vrbno 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 3.300 Kč příjemci Spolek přátel školy, Jesenická 448/9, Vrbno  
pod Pradědem podle programu II. na akci "Maškarní bál" 
 

 
 
766/30/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 9.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.600 Kč příjemci - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace podle programu II. na akci "Den dětí - 
Pojďte, budeme si hrát" 
 

 
 
767/30/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 9.080 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí - žadatel Jiří Zadovei, Mnichov 382, Vrbno pod 
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Pradědem 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.600 Kč příjemci Jiřímu Zadoveiovi, Mnichov 382, Vrbno pod 
Pradědem podle programu II. na akci "Tradiční basketbalový turnaj" 
 

 
 
768/30/2016 
Žádost o poskytnutí dotace 25.000 Kč z rozpočtu města - program II. Podpora 
kulturních a společenských akcí žadatele Zvonek spolek pro obnovu kultur a řemesel 
Vrbenska, Husova 492, Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 15.500 Kč příjemci Zvonek spolek pro obnovu kultur a řemesel 
Vrbenska, Husova 492, Vrbno pod Pradědem podle programu II. na akci "Mnichovské dny 
hudby a řemesel 2016" 
 

 
 
769/30/2016 
Žádost o poskytnutí dotace podle programu III. na podporu sportu, sportovních klubů 
a jednotlivců pro rok 2016 - žadatel Rostislav Němec, Družstevní 598, Vrbno  
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč příjemci Rostislavu Němcovi podle programu III.  
na podporu sportovců - jednotlivců 
 

 
 
770/30/2016 
Aktualizace pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku 
města Vrbna pod Pradědem  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
aktualizovaná pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města 
Vrbna pod Pradědem (domovní řád) 
 
2. ruší 
dosud platná pravidla, která byla schválena Radou města dne 22. 10. 2009 
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771/30/2016 
Přidělení bytu v DPS  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 8 na ulici Husova 627 panu A*** V*** 
 

 
 
772/30/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 10, na ulici Bezručova 419, paní M*** Š*** 
 

 
 
773/30/2016 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 1, na ulici Bezručova 418, mezi Z*** V*** 
(nájemník) a J*** Š*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti. 
 

 
 
774/30/2016 
Objekt občanské vybavenosti na ulici Zlatohorské 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s napojením na komunikaci Zlatohorská přes pozemek p.č. 1839/3 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 
2. nesouhlasí 
s vybudováním odstavné plochy  o rozměru 3x12 m na pozemku p.č. 1839/3 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem pro vozidla návštěvníků občanské vybavenosti-obchodu 
 

 
 
775/30/2016 
Likvidace majetku 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyřazením a likvidací zařízení v majetku města a věcí nalezených dle předloženého návrhu 
likvidační komise 
 

 
 
776/30/2016 
Náhrada škody 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s doplacením náhrady škody na majetku p. J*** Č*** bytem nám. Sv. Michala 506, Vrbno pod 
Pradědem dle doporučení advokátní kanceláře 
 
2. ukládá 
předložit RM informaci o výši doplatku škody 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 27. 04. 2016 

 
 

 
777/30/2016 
Kácení dřevin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením dřevin: 
1/1. 
1 ks bříza bělokorá rostoucí na pozemku p.č.779  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
1/2. 
5 ks thuje,1 ks smrk na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
2. ukládá 
zjistit vyjádření ostatních nájemníků k žádosti o skácení borovice lesní rostoucí na pozemku 
p.č. 1374  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 27. 04. 2016 

 
 

 
778/30/2016 
Konání orientačního běhu "Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké trati" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s pořádáním závodu v orientačním běhu,, Mistrovství Moravskoslezského kraje na krátké 
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trati"  dne 17. 4.  2016 v městském lese (běžecký areál) 
 
 
779/30/2016 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
se zapojením města do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" 
 

 
 
780/30/2016 
Smlouva o smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo stavby č. 43/2016-MP - pozemek  
parc. č. 774/1 zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo stavby č. 43/2016-MP 
na pozemku parc. č. 774/1, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. Tato 
smlouva se zřizuje ve prospěch budoucího stavebníka GW Train Regio, a.s., IČ: 28664116, 
se sídlem U stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov, zastoupené předsedou 
představenstva Petrem Bosáčkem 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
781/30/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku  
parc. č. 1267 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
121/2016-MP mezi Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem (budoucí povinný) a manželi H***, Beskydská 639, 742 13 Studénka (budoucí 
oprávněný) týkající se pozemku ve vlastnictví budoucího povinného parc. č. 1267 zapsaný 
na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, za účelem zřízení, provozování a oprav elektrické 
přípojky 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
782/30/2016 
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Smlouva o zřízení práva stavby č. 120/2016-MP - pozemky pod stavbou bobová dráha 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení práva stavby č. 120/2016-MP na pozemcích nebo 
jejich částech, které jsou ve vlastnictví města, a to parc. č. 1682/1, 1682/2, 1684/1, 1684/2, 
1689 zapsané na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, a na kterých společnost Kareta s.r.o., 
IČ 62360213, se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, zastoupená jednatelem společnosti 
Ing. Zdenkem Němcem, postavila bobovou dráhu 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
783/30/2016 
Veřejná zakázka - vybudování hasičské zbrojnice 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání veřejné zakázky a kompletní zadávací technické podmínky na stavební práce včetně 
příloh akce "Hasičská zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem" 
 
2. jmenuje 
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: pí Kubíčková, Bc. Chalupa, p. 
Michalus,  Bc. Machač a p. Darmovzal, náhradníci: Ing. Müllerová, p. Skácel, Ing. Obrusník, 
p. Kopínec, Ing. Patrovský 
 

 
 
784/30/2016 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 30.3.2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu vodného a stočného 
od 1.4.2016 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 27. 04. 2016 

 
2. ukládá 
zajistit od žadatele o pozemek parc. č. 1022/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem dokument 
zajišťující přístup k prodávanému pozemku a předložit ho zastupitelstvu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 08. 06. 2016 

 
3. ukládá 
zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a následného provozu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 27. 04. 2016 
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785/30/2016 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 128/2016-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 128/2016-MP mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana 
povinná) a společností Kareta s.r.o., IČ 62360213, se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, 
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Němcem (strana oprávněná), týkající se 
pozemků ve vlastnictví strany povinné parc. č. 1505/2 a 1407/1 zapsané na LV 554 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem, na kterých se zřídí služebnost inženýrské sítě 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
786/30/2016 
Smlouva na realizaci služeb - čištění místních komunikací v období 01.04.2016 do 
31.10.2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy na realizaci služeb - čištění místních komunikací pro období od 1. 4. 
2016 do 31. 10. 2016 se společností TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. za cenu max. do 
1,1 mil. Kč vč. DPH, proplacenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených služeb a prací při čištění MK 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
787/30/2016 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s nabídkami zpracování strategického plánu rozvoje města 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy s firmou REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., Ostrava-Poruba 
na zpracování první části strategického plánu rozvoje města Vrbna pod Pradědem za 
podmínky odsouhlasení zastupitelstvem města 
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3. ukládá 
3/1.   kulturní komisi předložit návrhy na využití kulturního domu (zvaného "Liďák") včetně 
četnosti aktivit 
 
3/2.  sportovní komisi připravit návrh změn zásad pro poskytování dotací včetně  předkládání 
výročních zpráv 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 18. 05. 2016 

 
 

 
 

 

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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