
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

34. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 8. 6. 2016 
 

 
 
864/34/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
865/34/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
514/23/2015- 2 -  přiložit stanoviska odboru vnitřních věcí k návrhu na vyplacení odměny 
Zodp: Remešová DiS.       splněno  
 
613/27/2016-3 - předložit radě města porovnání nákladů na vydávání periodika v současné 
podobě a ve formátu A4 a vyhodnocení průzkumu veřejnosti 
Zodp: Remešová DiS.       splněno  
 
642/27/2016-2 - předložit informace o nákladech na provoz a zajistit revize zařízení 
Zodp: Ing. Lasota        TK: 29. 6. 2016 
 
754/30/2016-6 - připravit na příští VH aktualizaci smlouvy mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a jednatelem společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
Zodp: Marťán                 TK: 29. 6. 2016 
 
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: 20. 7. 2016  
 
784/30/2016-2 - 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. Pešatová        splněno  
 
784/30/2016-3 - zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a následného 
provozu 
Zodp: Ing. Pešatová                TK: 20. 7. 2016  
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798/31/2016-3 - Technickým službám Vrbno s.r.o. zabývat se vybudováním 1 ks 
nadzemního hydrantu ročně po dohodě s hasiči 
Zodp: Bc. Chalupa        splněno  
 
798/31/2016-4 - vytipovat nástupní plochy u výškových budov (ul. Husova, Družstevní, Nad 
Stadionem, Krejčího) 
Zodp: Bc. Chalupa        splněno  
 
798/31/2016-5 - zajistit stanovisko k povinnosti zřizovat nástupní plochy u výškových budov 
(kdo zodpovídá, kdo je povinen vybudovat) 
Zodp: Bc. Macháč        splněno  
 
798/31/2016-6 - zabývat se přípravou OZV na zákaz podomního prodeje na území Vrbna 
pod Pradědem 
Zodp: Remešová DiS.       splněno  
 
821/31/2016-2 - informovat veřejnost ve Zpravodaji obcí Vrbenska a na stránkách města o 
objektu a jeho možném využití, v krajním případě o zvažované demolici 
Zodp: Remešová DiS.       splněno 
  
836/33/2016-2 - doložit protokoly o technickém stavu zařízení navrženého k likvidaci 
Zodp: Ing. Steinerová       splněno  
 
839/33/2016-2 - řešit kolizní místo poblíž pošty a IC Impuls, kde dochází ke střetům chodců 
a cyklistů jedoucích po cyklostezce 
Zodp: Skácel         splněno  
 
839/33/2016-3 - připravit jednoduché tiskoviny s mapkou a označením turistických cílů v 
rámci projektu "Všude blízko" dle cenového návrhu pana Dušana Zapalače a pro potřeby 
půjčovny čtyřkolky, kol a horských koloběžek 
Zodp: Remešová DiS.               TK: 29. 6. 2016  
 
849/33/2016-2 - doplnit zdůvodnění a předložit radě města "Šatna  Lyžařské školky na 
pozemku p.č. 1684/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem" 
Zodp: Ing. Pešatová        splněno  
 
856/33/2016-2 - předložit stanovisko bytové komise 
Zodp: Ing. Pešatová        splněno  
 
857/33/2016-2 - předložit stanovisko bytové komise 
Zodp: Ing. Pešatová        splněno  
 
862/33/2016-2 - rozeslat zastupitelům plán oprav místních komunikací na rok 2016 
Zodp: Skácel         splněno 
 

 
 
866/34/2016 
Stanovisko k povinnosti zřizovat nástupní plochy u výškových budov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
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se stanoviskem odboru VaŽP k povinnosti zřizovat nástupní plochy u výškových budov 
 
2. ukládá 
navrhnout u domů nástupní plochy pro zásahová vozidla hasičů s uvedením důsledků 
vybudování nástupních ploch a s odhadem finančních nákladů 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 20. 07. 2016 

 
 

 
867/34/2016 
Příměstský tábor 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s návrhem programu na příměstský tábor města Vrbna pod Pradědem na rok 2016 
 
2. schvaluje 
cenu týdenního turnusu, a to pro děti s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem ve výši  
490 Kč/týden a pro děti s trvalým pobytem mimo Vrbno pod Pradědem ve výši 650 Kč/týden 
 
3. ukládá 
předložit vyhodnocení příměstského tábora 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 30. 11. 2016 

 
 

 
868/34/2016 
Povolení využití investičního fondu - DpS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s oznámením oprav v DPS s případným využitím rezervního fondu 
 

 
 
869/34/2016 
Zakoupení konvektomatu - DpS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s čerpáním z investičního fondu na nákup konvektomatu v hodnotě 198.440 Kč pro Domov 
pro seniory Vrbno 
 

 
 
870/34/2016 
Návrh na odprodej majetku - DpS Mnichov 
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Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. stahuje z projednání 
návrh na odprodej majetku DPS 
 

 
 
871/34/2016 
Zápis kulturní komise - 4/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
se zápisem kulturní komise 4/2016 ze dne 11.04.2016 
 

 
 
872/34/2016 
Zápis kulturní komise 5/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
se zápisem kulturní komise 5/2016 ze dne 09.05.2016 
 

 
 
873/34/2016 
Zápis komise pro prevenci kriminality - 5/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku ze dne 18.05.2016 
a jejími doporučeními 
 
2. ukládá 
podat komisi vysvětlení o kompetencích komisí jako poradního orgánu rady města 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 20. 07. 2016 

 
3. ukládá 
projednat s obvodním oddělením Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem možnost kontroly 
tonáže nákladních vozidel 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 20. 07. 2016 

 
 

 
874/34/2016 
Udělení výjimek z OZV č. 1/2015 na akce 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. uděluje 
podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností výjimku na akci Svatojánská noc - oslavy letního slunovratu v pátek 24.06.2016 v 
čase od 22.00 do soboty 25.06.2016 do 06.00 hodin 
 
2. uděluje 
podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností výjimku na akci Vrbno se baví v pátek 10.06.2016 v čase od 22.00 do 24.00 hodin, v 
sobotu 11.06.2016 do 22.00 do 02.00 hodin 
 
3. uděluje 
podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností výjimku na akci kapely Proton v pátek 24.06.2016 v čase od 22.00 do 24.00 hodin 
 

 
 
875/34/2016 
Nařízení 2/2016 - Zákaz podomního a pochůzkové prodeje 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
Nařízení č.2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vrbna pod 
Pradědem vč. místních částí 
 
2. ukládá 
dát informaci o přijetí Nařízení č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje do 
Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, na internetové stránky města a informovat také  
OO Policie ČR Vrbno p. P. 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 20. 07. 2016 

 
 

 
876/34/2016 
Poděkování Rady města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. uděluje 
poděkování Rady města dle Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna 
pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem těmto kandidátům: 
 
1. Helena Rusková 
2. Ludmila Strnadová 
3. Sbor dobrovolných hasičů 
 

 
 
877/34/2016 
Zřízení pracovních míst - DpS Mnichov 
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Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. stahuje z projednání 
informací o zřízení dvou pracovních míst na pozici vrátného v DPS Vrbno, rozhodnutí je v 
kompetenci ředitele 
 

 
 
878/34/2016 
Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s výsledkem ankety k podobě Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska k obsahu periodika, 
možné změně jeho formátu, přijatelnosti navýšení ceny za výtisk a s náměty čtenářů.  
V anketě se vyjádřilo 370 čtenářů. Z nich 197 se vyslovilo pro zachování původního formátu 
A5, 178 se více líbí úprava a formát A4. Proti navýšení ceny za výtisk se vyjádřilo 204 
čtenářů, navýšení o 5 Kč by akceptovalo 186 lidí, o 10 Kč osm čtenářů. Většina tazatelů 
(302) si přeje zachování informací o pořádaných akcích jak texty, tak i plakáty. 
 
2. rozhodla 
změnit formát Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska ze současného A5 na velikost A4 s cílem 
zlepšit přehlednost řazení článků a obsah tohoto periodika 
 
3. rozhodla 
navýšit cenu Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska na 15 Kč za výtisk, u dvojčísla na 20 Kč.  
Změna formátu i ceny periodika bude od září 2016 
 

 
 
879/34/2016 
Návrhy odměn ředitelům příspěvkových organizací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyplacení odměn pro ředitele příspěvkových organizací dle upraveného návrhu 
 

 
 
880/34/2016 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku MŠ Ve Svahu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
návrh likvidační komise na vyřazení a způsob likvidace neupotřebitelného majetku 
příspěvkové organizace MŠ Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem, v celkové hodnotě 28.985,60 
Kč 
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2. ukládá 
zpracovat pokyn příspěvkovým organizacím k likvidaci poškozeného a neupotřebitelného 
majetku 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová TK: 20. 07. 2016 

 
 

 
881/34/2016 
Smlouva na poskytnutí dotace MPSV na výkon sociální práce 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí dotace ve výši 452.000 Kč na výkon sociální práce od poskytovatele MPSV, odboru 
sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 
 

 
 
882/34/2016 
Pořadník na byty v domě s pečovatelskou službou  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pořadník na byty v domě s pečovatelskou službou odsouhlasený bytovou komisí 
 

 
 
883/34/2016 
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 7 na ulici Husova 627, paní J*** P*** 
 

 
 
884/34/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Husova 495 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 6 na ulici Husova 495, paní Š***K*** 
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885/34/2016 
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k dočasnému bydlení  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s žádosti o prodloužení nájemní smlouvy č.3/2016 
 
2. rozhodla 
prodloužit nájemní smlouvu do 31. 8. 2016 
 

 
 
886/34/2016 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu na nám. Sv. Michala 514 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici nám. Sv. Michala 514, mezi R*** P*** 
(nájemník) a M*** C***(podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 
2. ukládá 
připravit přehled, kolik bytů v majetku města je v podnájemní smlouvě, kolikrát již byl daný 
byt pronajat a jak dlouho tyto podnájemní smlouvy trvají 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 20. 07. 2016 

 
 

 
887/34/2016 
Převod práv a povinností k bytu na ulici Palackého 604 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s převodem práv a povinností k bytu č. 9 na ulici Palackého 604 z L*** K*** na S*** K*** 
 

 
 
888/34/2016 
Pronájem nebytových prostor MUDr. Schubert 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části budovy č.p. 448 na pozemku p.č. 557 v k.ú. Vrbno pod Pradědem - objekt 
bývalých jeslí na ul. Jesenická za účelem provozování ambulance dětského lékaře 
žadatel: MUDr.  Miroslav Schubert, Pod Lipami 46, 792 01  Bruntál           
O vyhlášení záměru rozhodla rada města dne  27.04.2016 č. usnesení 819/31/2016 
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záměr vyvěšen na ÚD od 04.05.2016 do 07.06.2016 
 

 
 
889/34/2016 
Plynofikace RD Železná  č.p. 116, Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se vstupem na pozemek p.č. 585 za účelem napojení STL přípojky pro RD č.p. 116 na 
stávající STL rozvod 
investor stavby: Z*** H***, Tichá č.p., 492, Česká Ves 
 

 
 
890/34/2016 
Umístění stavby ,,Šatna  Lyžařské školky na pozemku p.č. 1684/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním stavby "Šatna lyžařské školky na pozemku p.č. 1684/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem";  investorem stavby je KARETA, spol. s r. o. Bruntál 
 

 
 
891/34/2016 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 208/2016-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. 
STZVP-OK/2 (evidenční číslo města 208/2016-MP) mezi Městem Vrbno pod Pradědem, 
nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností MX-NET 
Telekomunikace s.r.o., IČ 27800334, se sídlem Větrná 1809/18, 792 01 Bruntál, zastoupené 
jednatelem společnosti Ing. Tomášem Nedbalem (strana oprávněná) týkající se pozemků ve 
vlastnictví strany povinné parc. č. 2/1, 18, 51, 1642, 1626/4, 1670 zapsané na LV554 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem, na kterých se zřídí služebnost inženýrské sítě 
 

 
 
892/34/2016 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 209/2016-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 209/2016-MP mezi 
Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana obtížená) 
a společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 
00 Ostrava, zastoupené jednatelem společnosti Alešem Stejskalem (strana oprávněná) 
týkající se pozemku ve vlastnictví strany obtížené parc. č. 720/1 zapsaného na LV 554 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem, na kterém se zřídí služebnost inženýrské sítě 
 

 
 
893/34/2016 
Smlouva o pronájmu tělocvičny bývalého gymnázia za účelem užívání lezecké stěny  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu tělocvičny - za účelem užívání lezecké stěny od 
1.10. do 30. 4. (7 měsíců 2 hodiny týdně) po dobu 5 let,  
žadatel: R*** M***Nad Stadionem 473, Vrbno pod Pradědem,  
cena za pronájem 100 Kč/hod 
 

 
 
894/34/2016 
Smlouva mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Českou pojišťovnou, a.s. Bruntál o 
pronájmu nebytových prostor 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy na dobu 1 roku s automatickým prodloužením o pronájmu nebytových 
prostor za účelem zprostředkování pojištění, hypoték, stavebního spoření, investice-
ČPInvest klientský servis, hlášení pojistných událostí v budově bývalého gymnázia, mezi 
Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem a společností Česká 
pojišťovna, a.s. Bruntál, Jesenická 5,79201 Krnov, Nádražní 2431/4d, 794 01 
 

 
 
895/34/2016 
Revitalizace prvků sídelní zeleně ve Vrbně pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím nabídky na zpracování projektové žádosti k akci Revitalizace prvků sídelní zeleně 
ve Vrbně pod Pradědem v rámci Operačního programu životního prostředí, 33. výzva, 
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy na zpracování projektové žádosti k akci Revitalizace prvků sídelní zeleně 
ve Vrbně pod Pradědem s firmou Tizzi spol. s.r.o., Kroměříž. 
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3. souhlasí 
s přijetím nabídky na zpracování Studie systému zeleně v rámci akce Revitalizace prvků 
sídelní zeleně ve Vrbně pod Pradědem od Typha ateliér Brno. 
 

 
 
896/34/2016 
Novostavba hasičské zbrojnice - vyhodnocení VZ 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
protokol komise z otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Novostavba hasičské 
zbrojnice" 
 
2. rozhodla 
o vyloučení ze zadávacího řízení "Novostavba hasičské zbrojnice" zadávaného v podlimitní 
veřejné zakázce v otevřeném řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 9 - 
KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. (IČO 61972584), Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem z důvodu doplnění nabídky a provedení změny nabídky po lhůtě pro podání 
nabídek 
 
3. rozhodla 
o vyloučení ze zadávacího řízení "Novostavba hasičské zbrojnice" zadávaného v podlimitní 
veřejné zakázce v otevřeném řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 10 - 
EKOBAU INVEST a.s. (IČO 26820897), Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí z 
důvodu předložení nabídky s nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou 
 
4. rozhodla 
ve věci veřejné zakázky "Novostavba hasičské zbrojnice" o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče vedeným pod pořadovým číslem 4 - Hroší stavby Morava, a.s. (IČO 28597460), 
Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 
 
5. rozhodlo 
o uzavření smlouvy o dílo s firmou Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32,  
779 00 Olomouc 
 

 
 
897/34/2016 
Zpracování projektové žádosti o dotaci k akci Výstavba hasičské zbrojnice 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím nabídky Regionální poradenské agentury, s.r.o, se sídlem v Brně, na zpracování 
projektové žádosti o dotaci 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy na zpracování projektové žádosti o dotaci k akci Výstavba hasičské 
zbrojnice s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. 
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898/34/2016 
Příkazní smlouvy - "Novostavba hasičské zbrojnice" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření příkazní smlouvy v rámci akce "Novostavba hasičské zbrojnice - Vrbno pod 
Pradědem" mezi Městem Vrbno pod Pradědem a: 
 
1) Ing. Mojmírem Hlupým, Bruntál, na výkon autorského dozoru 
2) Petrem Volčíkem, Staré Město, na výkon koordinátora BOZP 
3) Jiřím Skácelem, Vrbno pod Pradědem, na technický dozor investora 
 

 
 
899/34/2016 
DOMA, dotazník LNH 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s postupem hledání záměru využití objektu DOMA v Mnichově pod Pradědem 
 
2. souhlasí 
se zněním dotazníku k optimalizaci kulturních zařízení a nákupu Klubu LNH 
 

 
 
900/34/2016 
Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání komise výstavby a životního prostředí 
 
2. ukládá 
předsedovi komise zpracovávat zápisy z jednání komise dle doporučených norem 
Zodp.: Ing. Martínek TK: 20.07.2016 

 
 

 
901/34/2016 
Dohoda o vybudování nadzemních hydrantů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
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s dohodou o vybudování nadzemních hydrantů ve Vrbně pod Pradědem 
 

 
 
902/34/2016 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 22.06.2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 22.06.2016 
 

 
 
903/34/2016 
Pořízení studie systému zeleně 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
žádost města o pořizování Územní studie systému zeleně Vrbno pod Pradědem podle § 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem Bruntál, úřadem územního plánování 
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. 
 

 
 
904/34/2016 
Různé, diskuse - smuteční síň, využití kuchyňského robota ze školní kuchyně 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s informacemi o možném provozování smuteční síně a zřízení střediska služeb pohřebnictví 
 
2. souhlasí 
se záměrem střediska služeb pohřebnictví 
 
3. byla seznámena 
s žádostí ZŠ Vrbno o bezúplatný převod kuchyňského hnětače z objektu bývalé MŠ Žižkova 
do kuchyně ZŠ Vrbno jako náhradu za poškozené zařízení 
 
4. souhlasí 
s bezúplatným převodem kuchyňského hnětače z objektu MŠ Žižkova do kuchyně ZŠ Vrbno 
 

 

 
Květa Kubíčková 

starostka 
Ing. Pavla Müllerová 

místostarostka 
                           v.r.                                                                             v.r. 
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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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