
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 31. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 27. 4. 2016 
 

 
 
788/31/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
789/31/2016 
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: 18.05.2016  
 
471/21/2015-3 - ověřit podmínky pro umístění tabulí a zajistit jejich osazení 
Zodp: Ing. Pešatová                TK: 18.05.2016  
 
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.       splněno 
 
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.       splněno 
 
753/30/2016-3 - jednateli společnosti respektovat rozhodnutí zastupitelstva (zvýšení ceny 
vody) 
Zodp: Valenta        splněno 
 
754/30/2016-5 - 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: Marťán        splněno  
 
776/30/2016-2 - předložit RM informaci o výši doplatku škody 
Zodp: Ing. Pešatová        splněno  
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777/30/2016-2 - zjistit vyjádření ostatních nájemníků k žádosti o skácení borovice lesní 
rostoucí na pozemku p.č. 1374  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Zodp: Ing. Pešatová                TK: 18.05.2016  
 
784/30/2016-1 - jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu 
vodného a stočného od 1. 4. 2016 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp: Valenta        splněno 
 
784/30/2016-3 - zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a následného 
provozu 
Zodp: Ing. Pešatová                  TK: 18.05.2016 
 

 
 
790/31/2016 
Výroční zpráva lesní hospodářství 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s výroční zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna v roce 2015 
 

 
 
791/31/2016 
Výzva k podání nabídek na VZMR "Oprava tribuny TJ Vrbno pod Pradědem" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
znění výzvy k podání nabídek na VZMR "Oprava tribuny TJ Vrbno pod Pradědem" 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem této výzvy 
 
3. jmenuje 
jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek s 
nabídkami, ve složení: Jiří Skácel, Ing. Iveta Pešatová, René Darmovzal, Jana Soudková, 
Ing. Pavla Müllerová, náhradníci: Bc. Adam Macháč, Ing. Miloš Lasota. 
 
4. souhlasí 
s obesláním tří firem v souladu se směrnicí č.3/2015, které ve své činnosti mají předmět 
podnikání, který souvisí s předmětem této VZMR, a to firmy: Kamenský - stavby a 
konstrukce s.r.o., Femont Opava s.r.o., STAPROM CZ s.r.o. Jeseník 
 

 
 
792/31/2016 
Doplnění územního plánu - Žádost Kareta s.r.o. 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
dle žádosti společnosti KARETA s.r.o. se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, zastoupené 
jednatelem společnosti Ing. Markem Němcem, s doplněním Územního plánu města Vrbna 
pod Pradědem ve smyslu záměny stávajícího vleku za čtyřsedačkovou lanovou dráhu. 
Žadatel je připraven se podílet na zvýšených nákladech spojených se zapracováním výše 
uvedené změny. 
 

 
 
793/31/2016 
Hospodaření města za 1-3/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s výsledkem hospodaření města za 1. čtvrtletí 2016 
 

 
 
794/31/2016 
Smlouva o přezkumu hospodaření 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy o přezkumu hospodaření města za rok 2016 s auditorem Ing. Jiřím 
Turoněm 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
795/31/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z programu III.  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu III. na sportovní činnost Vojtěcha Kmínka ve výši 5.000 Kč 
 

 
 
796/31/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Poradna pro ranou péči 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
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1. byla seznámena 
s doplňujícími informacemi Poradny pro ranou péči k využití dotace z rozpočtu Města Vrbna 
pod Pradědem na rok 2016 
 
2. rozhodla 
poskytnout dotaci z rozpočtu Města Vrbna pod Pradědem Společnosti pro ranou péči se 
sídlem v Ostravě ve výši 3.000 Kč 
 

 
 
797/31/2016 
Uzavření provozu - MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s informací o uzavření provozu MŠ Jesenická a Ve Svahu v době letních prázdnin,  
a to v termínech: 
MŠ Jesenická uzavřena v době od 1. 7. do 5. 8. 2016 
MŠ Ve Svahu uzavřena od 25. 7. do 25. 8. 2016 
V termínu od 25. 7. do 5. 8. 2016 budou souběžně uzavřeny obě MŠ 
 

 
 
798/31/2016 
Zápis komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem Komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku  
ze dne 13. 4. 2016 
 
2. ukládá 
zabývat se řešením opravy zídkových sloupů lemující Penzion Vrbno u křižovatky  
ul. Sv. Čecha a Nádražní - vyzvat vlastníka k opravě 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 18. 05. 2016 

 
3. ukládá 
Technickým službám Vrbno s.r.o. zabývat se vybudováním 1 ks nadzemního hydrantu ročně 
po dohodě s hasiči 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 08. 06. 2016 

 
4. ukládá 
vytipovat nástupní plochy u výškových budov (ul. Husova, Družstevní, Nad Stadionem, 
Krejčího) 
Zodp.: Bc. Ondřej Chalupa TK: 08. 06. 2016 

 
5. ukládá 
zajistit stanovisko k povinnosti zřizovat nástupní plochy u výškových budov (kdo zodpovídá, 
kdo je povinen vybudovat) 



 5 

Zodp.: Bc. Adam Macháč TK: 18. 05. 2016 
 

6. ukládá 
zabývat se přípravou OZV na zákaz podomního prodeje na území Vrbna pod Pradědem 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 08. 06. 2016 

 
 

 
799/31/2016 
Zápis kulturní komise 3/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem kulturní komise č. 3 ze dne 14. 3. 2016 
 

 
 
800/31/2016 
Změna člena kulturní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odvolává 
člena kulturní komise paní Jitku Musilovou 
 
2. jmenuje 
člena kulturní komise paní Jitku Martinkovou 
 

 
 
801/31/2016 
Změna člena komise na přípravu výstavy v Senátu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odvolává 
člena komise pro přípravu výstavy v Senátu s názvem "Zelené údolí pod horou Pradědem" 
paní Jitku Musilovou 
 
2. jmenuje 
člena komise pro přípravu výstavy v Senátu paní Jitku Martinkovou 
 

 
 
802/31/2016 
Informace města Bruntálu k dopravní obslužnosti a snížení příspěvku v r. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
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1. byla seznámena 
se záměrem města Bruntálu snížit v roce 2017 maximální příspěvek na dopravní obslužnost 
o pětinu (na maximální částku 800 tisíc korun) a výzvou obcím navrhnout, které autobusové 
spoje v roce 2017 redukovat 
 
2. doporučuje 
starostce města jednat se zástupci dalších dotčených obcích na trasách autobusových linek 
850861 a 850863 o zachování současného počtu spojů o sobotách, nedělích a svátcích; ty 
jsou důležité jak pro občany Vrbna pod Pradědem, tak pro turisty 
 

 
 
803/31/2016 
Provoz půjčovny kol a koloběžek - projekt Všude blízko 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
se zásadami poskytnutí šlapací čtyřkolky, dvou elektrokol a čtyř horských koloběžek 
společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ: 02995832, se sídlem Klicperova 504/8, 
Ostrava, PSČ 709 00, zastoupenou: Mgr. Martinem Radvanem, LL.M., jednatelem 
 
2. byla seznámena 
2/1.   s návrhem provozování těchto jízdních prostředků v rámci projektu Všude blízko 
2/2.   s návrhem smlouvy na pronájem části pozemku v areálu Autokempu Dolina v 
Ludvíkově pro potřeby půjčovny těchto kol a bezpečnostních přileb 
2/3. s návrhem provozního řádu, technickým a personálním zabezpečením půjčovny kol, 
zajištěním servisu kol 
 
3. rozhodla 
3/1. o uzavření smlouvy se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. o výpůjčce šlapací 
čtyřkolky, dvou elektrokol a čtyř horských koloběžek do Vrbna pod Pradědem 
 
3/2.  o uzavření smlouvy s provozovatelkou Autokempu Dolina paní Ludmilou Knápkovou na 
pronájem části pozemku pro umístění půjčovny kol a přileb 
 
4. pověřuje 
starostku města podpisem smluv 
 

 
 
804/31/2016 
Návrh jmenování členů hodnotící komise  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. jmenuje 
členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 
rozsahu "Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem": Ing. Pavla Müllerová, Ing. 
Iveta Pešatová, Jiří Skácel, Monika Návojová, Jana Soudková, náhradník: Bc. Adam Macháč 
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805/31/2016 
Autobusová zastávka Centrum - ulice Nádražní 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření  smlouvy č. 5/2016/Ol  mezi manželi J*** a D*** Z***, bytem Nádražní 211, Vrbno 
pod Pradědem (pronajímatel) a Městem Vrbnem pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod 
Pradědem (nájemce) o pronájmu části pozemku p.č. 1220 o výměře 15 m2 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za účelem umístění stávající kryté autobusové zastávky, a to za 1.500 Kč/rok 

 
 

 
806/31/2016 
Zábor veřejného prostranství - vyhrazené parkovací stání před domem č.p. 588 ulice 
Myslivecká 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 automobil na p.č. 391/1 - místní komunikace 
(Myslivecká), žadatel R*** C***, Myslivecká 588, 793 26 Vrbno pod Pradědem, platba dle 
platné OZV o místních poplatcích, 500 Kč/měsíc 
 

 
 
807/31/2016 
Souhlas s napojením kanalizace přes pozemek p.č. 133/2 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s napojením kanalizační přípojky vedoucí přes pozemek ve vlastnictví města p.č. 133/2 v k.ú. 
Železná pod Pradědem pro dům č.p. 107 na stavební parcele 135, žadatel J*** a M*** 
Krahulcovi, Železná 107 
 

 
 
808/31/2016 
Přeložka elektrické přípojky v NN - pro stavbu komunikace pro výjezd hasičských 
vozidel 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přeložením nadzemního vedení na parcele č. 967/12 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z důvodu 
výstavby komunikace pro výjezd hasičských vozidel, PD řeší demontáž stávajícího vedení a 
montáž nového podzemního vedení 
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809/31/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu č. 145/2016-MP 
 
 
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. IE-12-8001144/2 (145/2016-MP) mezi ČEZ distribuce 
a.s., Teplická 847/8, 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. 700/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem 
zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
810/31/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem pozemků 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem těchto pozemků: 
 
1. pozemek p.č. 1479 o výměře 43321 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
 
2. část pozemku p.č. 973 o výměře 308 m2 v k.ú.Vrbno pod Pradědem  
 
3. pozemek p.č. 427 o výměře 887 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem s podmínkou předložení 
záměru využití pozemku 
 

 
 
811/31/2016 
Odstranění keřů na ulici Nádražní před domem č.p. 422, Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s odstraněním keřů rostoucích podél chodníku na Nádražní ulici před domem č. 422, žadatel 
SVJ Nádražní 422, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
 
812/31/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku - Ve Svahu 424 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 7 na ulici Ve Svahu 424, paní K*** H*** 
 

 
 
813/31/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku - Bezručova 419 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 5 na ulici Bezručova 419, panu M*** S*** 
 

 
 
814/31/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku - Sv. Michala 515 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 11 na nám. Sv. Michala 515, paní J*** B*** 
 

 
 
815/31/2016 
Přidělení bytu mimo schválený pořadník - Nádražní 141 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. neschvaluje 
přidělení bytu č. 3, na ulici Nádražní 141 p. N*** Č*** mimo schválený pořadník 
 

 
 
816/31/2016 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - Ve Svahu 430  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Ve Svahu 430, mezi J*** K*** 
(nájemník) a J*** Š*** (podnájemník) na dobou jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
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817/31/2016 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - Krejčího 488 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 402 na ulici Krejčího 488 mezi P*** V*** 
(nájemník) a M*** B*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
818/31/2016 
Převod práv a povinností - Palackého 606 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s převodem práv a povinností k bytu č. 9 na ulici Palackého 606 ze Z*** H*** na V*** H*** 
 

 
 
819/31/2016 
Pronájem nebytových prostor 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
se žádostí MUDr. Miroslava Schuberta ze dne 19. 4. 2016 
 
2. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem objektu bývalých jeslí mateřské školy na ulici Jesenická 
448 ve Vrbně pod Pradědem na pozemku p.č. 557 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
820/31/2016 
Plán oprav bytového fondu na rok 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s plánem oprav bytového fondu na rok 2016 
 

 
 
821/31/2016 
Mateřská škola Žižkova  
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Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s výdaji spojenými s provozem bývalé mateřské školy na ulici Žižkova za období  
od 9. 11. do 31. 12. 2015 
 
2. ukládá 
informovat veřejnost ve Zpravodaji obcí Vrbenska a na stránkách města o objektu a jeho 
možném využití, v krajním případě o zvažované demolici 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 08. 06. 2016 

 
 

 
822/31/2016 
Smlouva o výpůjčce - hasiči plošina 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o výpůjčce automobilu - speciální plošina TATRA 148 PP SUB PP27-
2/SD, OVC 74-29, rok pořízení 1979, mezi Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh a Městem Vrbnem pod Pradědem 
 
2. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 

 
 
823/31/2016 
Příkazní smlouva OSIGENO - zateplení Sv. Michala 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím nabídky na zajištění zadávacího řízení pro akci "Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. 
Michala stavební úpravy panelového bytového domu č.p. 509 - 515 " 
 
2. rozhodla 
o uzavření příkazní smlouvy s firmou OSIGENO s.r.o., Šumperk 
 
3. pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy 
 
 
 
824/31/2016 
Dodatek ke smlouvě s TS na údržbu veřejné zeleně 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o uzavření dodatku mezi městem Vrbno pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 
VRBNO, s.r.o. na realizaci služeb - veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba 
dřevin 
 

 
 
825/31/2016 
Veřejná zakázka "Zateplení nám. Sv. Michala" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zněním zadání veřejné zakázky na stavební práce včetně příloh na akci "Vrbno pod 
Pradědem, nám. sv. Michala, stavební úpravy panelového domu č.p. 509 - 515" 
 
2. rozhodla 
o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce akce " Vrbno pod Pradědem, nám. sv. 
Michala, stavební úpravy panelového domu č.p. 509 - 515" 
 
3. jmenuje 
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Skácel, Ing. Iveta Pešatová, Karel 
Michalus, Naďa Trzaskaliková, Pavel Kamenský, náhradníci: Bc. Adam Macháč, Pavel 
Kopča, Ing. Petr Obrusník, Mgr. Evžen Trzaskalik, René Darmovzal 
 

 
 
826/31/2016 
Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2015 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s výroční zprávou o činnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2015 
 

 
 
827/31/2016 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s variantním řešením opravy MK Myslivecká 
 
2. rozhodla 
o variantě č. 1 opravy místní komunikace Myslivecká - v letošním roce provést pouze 
vyplnění rýhy vytvořené stavbou kanalizace asfaltovým betonem se zalitím prasklin a 
pracovních spár asfaltovou zálivkou 
 
3. souhlasí 
s pořádáním cyklistického kritéria zařazeného do Jesenického šneku v areálu BMX dne 14. 
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5. 2016 
 
828/31/2016 
Žádost o poskytnutí dotace z programu III. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu III. příjemci Michalu Liškovi dle žádosti ve výši 4.000 Kč 
 

 
 

 
 
 

 

 

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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