
 

 

*MUVPX00AP40U* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 670/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 64. jednání dne 27.07.2022 

čísl. usn. 2235 - 2259 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2235/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2236/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

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

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                 splněno 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  2237/RM/64/2022:  

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 s doplněním 

schvaluje prodloužení funkčního období členům DR (Michalus Karel, Holub Zdeněk, Jurik Jan, Bc. Kopečný Miroslav),  
v souladu s článkem IX. Dozorčí rady, odst. 9.1. Zakladatelské listiny 

schvaluje novou výši pravidelné měsíční odměny jednateli společnosti dle návrhu, v souladu se smlouvou o 

výkonu funkce jednatele, od nejbližšího výplatního termínu 
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4. Žádost o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2238/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti ve výši 35.000 Kč 

o uzavření smlouvy o dotaci s Římskokatolickou farností 

 

 

5. Zápisy z 22, 23 a 24 jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2239/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem zápisů č. 22, 23 a 24 z jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem 

 

 

6. Dodatky č. 4, 5, 6 a 7 ke smlouvě č. 60/2003-MP s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. -  k 
provádění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2240/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 60/2003-MP na období od 01.08.2022 do 31.12.2022 k provádění svozu a 
zneškodňování komunálního odpadu z popelnicových nádob a kontejnerů, jehož původcem je město s firmou 
TECHNCKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 60/2003-MP na období od 01.08.2022 do 31.12.2022 k provádění třídění ko-
munálního odpadu, jehož původcem je město s firmou TECHNCKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 793 26 Vrb-
no pod Pradědem 

 

o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 60/2003-MP na období od 01.08.2022 do 31.12.2022 k provádění svozu a 
zneškodňování komunálního odpadu z odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid, jehož původcem je 
město s firmou TECHNCKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 60/2003-MP na období od 01.08.2022 do 31.12.2022 k provádění svozu a 
likvidaci ostatních odpadů a ostatních úklidů odpadů s firmou TECHNCKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 793 
26 Vrbno pod Pradědem 

 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci služeb čištění místních komunikací 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2241/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci služeb čištění místních komunikací 2022 s firmou TECHNCKÉ SLUŽBY 
VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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8. Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci služeb zimní údržba 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2242/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci služeb zimní údržba 2022 s firmou TECHNCKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., 
Jesenická 205, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 

9. Veřejná zakázka "CAS pro JSDH Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2243/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s písemnou zprávou o otevírání a hodnocení nabídek 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít kupní smlouvu mezi městem a vítězným uchazečem KOBIT, spol. s.r.o.  se sídlem Rozvojová 269,165 00 Pra-
ha, IČ 44792247 na pořízení Cisternové automobilové stříkačky 

 

 

10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2244/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít mezi městem a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, smlouvu  o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na financování uznatelných nákladů spoje-
ných s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce 

 

 

11. VZMR "Oprava MK Mnichov - U Mnicha" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2245/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hodnocením a posouzením přijatých nabídek v rámci VZMR Oprava MK Mnichov - U Mnicha v místní části Mni-
chov pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou JR STaKR s.r.o., U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál 

o podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem JR STaKR s.r.o., U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál 

 

 

12. Příkazní smlouva na výkon Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP v rámci 
stavby "Oprava MK Myslivecká" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2246/RM/64/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s příkazní smlouvou na výkon Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci stavby "Oprava MK 
Myslivecká" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření příkazní smlouvy na výkon Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP v rámci stavby "Oprava 
MK Myslivecká" s Petrem Volčíkem, Nová Véska 29, 792 01 Staré Město 

 

 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 129/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2247/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 129/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: ČEZ Distribuce a.s. 

zatížení: část pozemku parc. č. 391/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše úplaty: 1200 Kč bez DPH 

doba trvání: neurčitá 

břemeno je zřizováno dle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

14. Smlouva o zřízení služebnosti 130/2022-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2248/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 130/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: CETIN a.s. 

zatížení: část pozemku parc. č. 391/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše úplaty: 1000 Kč bez DPH 

doba trvání: neurčitá 

břemeno je zřizováno dle § 104 odst. 2 zákona 127/2005 Sb. 

 

 

15. Služebnosti užívání střešních boxů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2249/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zřízení služebností užívání: 
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1. 

střešního boxu č. 1 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/26 - byt, která je vymezena v budo-
vě č.p. 488 na ulici Krejčího 

2. 

střešního boxu č. 2 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/27 - byt, která je vymezena v budo-
vě č.p. 488 na ulici Krejčího 

3. 

střešního boxu č. 3 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/28 - byt, která je vymezena v budo-
vě č.p. 488 na ulici Krejčího 

4. 

střešního boxu č. 4 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/29 - byt, která je vymezena v budo-
vě č.p. 488 na ulici Krejčího 

5. 

střešního boxu č. 9 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/30 - byt, která je vymezena v budo-
vě č.p. 488 na ulici Krejčího 

6. 

střešního boxu č. 10 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/31 - byt, která je vymezena v bu-
dově č.p. 488 na ulici Krejčího 

7. 

střešního boxu č. 11 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/32 - byt, která je vymezena v bu-
dově č.p. 488 na ulici Krejčího 

8. 

střešního boxu č. 12 v budově č.p. 487 na ulici Krejčího ve prospěch jednotky 488/33 - byt, která je vymezena v bu-
dově č.p. 488 na ulici Krejčího 

podstatné náležitosti: 

povinný: Společenství vlastníků jednotek pro dům Krejčího č.p. 487, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: Město Vrbno pod Pradědem 

délka trvá: na dobu neurčitou 

výše úplaty: bezúplatně 

služebnost bude zřízena in rem 

 

 

16. Náklady na opravu hřiště na ul. Jiráskova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2250/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s náklady na opravu hřiště na ul. Jiráskova 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru připravit projektovou dokumentaci na opravu povrchu hřiště 

majetkoprávnímu odboru hledat vhodný dotační titul na opravu hřiště 
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17. Žádost o prodej velkých betonových květináčů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2251/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s prodejem použitých velkých květináčů 

 

 

18. Žádost o prodej nevyužitých mobilních WC v Mnichově u hřiště 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2252/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s prodejem mobilních WC umístěných u hřiště v Mnichově za 15 000,- Kč, kupující - M… B…, Dělnická, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 

 

 

19. Žádost o napojení z pozemku p.č. 277 na účelovou komunikaci p.č. 260 v k.ú. Železná pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2253/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s napojením pozemku p.č. 277 na pozemek p.č. 260 v k.ú. Železná pod Pradědem 

 

 

20. Žádost s vedením kanalizační přípojky,, Nová kanalizační přípojka na adrese Nádražní 317,  
793 26 Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2254/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s vedením nové kanalizační přípojky k domu č.p. 317 ulice Nádražní přes pozemky p.č. 1217/1 a p.č.  1175/2 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 

 

 

21. Souhlas s realizací stavby,, Vrbno p.P. Mnichov, parc.č. 341 3,pos,vNN,IV-12-8024012" a vy-
jádření vlastníka sousedního pozemku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2255/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou elektrické přípojky pro stavbu nového RD na parcele č. 341/3 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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22. VZMR "Rekonstrukce propustku přes cyklostezku Mnichov pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2256/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o posouzení a hodnocení přijatých nabídek 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou JR STaKR s.r.o., U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál 

o podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem JR STaKR s.r.o., U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál 

 

 

23. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2257/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 351/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem za účelem 
parkovacího stání pro automobil a přístupu k domu 

 

 

24. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Nové doby č. p. 417, b. č. 5 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2258/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 5 na ulici Nové doby č. p. 417 dle pořadníku paní J… K… 

 

 

26. Smlouva o dodávce programového vybavení CODEXIS GREEN 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2259/RM/64/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Servisní smlouvy č. 490220677 programového vybavení Codexis Green s firmou Atlas consulting spol. 
s.r.o. 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Ivana Remešová, DiS. 
Datum vyhotovení výpisu: 29.07.2022 
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