
 

 

*MUVPX00AP44A* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 672/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 66. jednání dne 31.08.2022 

čísl. usn. 2262 - 2317 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2262/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním žádosti MŠ Ve Svahu o výjimku 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2263/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 31. 08. 2022 nebyl uvidován žádný úkol 

 

 

3. Inspekční zpráva z kontroly Mateřských škol za období školního roku 2021/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2264/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Inspekční zprávou dle § 174 odst. 2 písm. b), c) školského zákona v Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 
578, okres Bruntál p.o. a v Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, p.o. 

 

 

4. Podnět (stížnost) na provozní dobu Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, 
okres Bruntál, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2265/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stížností ve věci provozu Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, p.o. 
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5. Školní vzdělávací program Mateřská škola Vrbno, pod Pradědem, Jesenická 448, okres Brun-
tál, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2266/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Školním vzdělávacím programem "Chci vědět, umět, znát..." 

 

 

6. Oznámení ředitelského volna 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2267/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, p.o. o udělení ředitelského volna dne 
09.09.2022 

 

 

7. Smlouva o zajištění vystoupení 2G band Mirka Schuberta 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2268/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy o zajištění vystoupení kapely 2G band Mirka Schuberta na akci Trofeo Niké 

 

 

8. Smlouva o zajištění vystoupení Dechové hudby Města Albrechtice 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2269/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy o zajištění vystoupení kapely DHMA na akci Den seniorů 

 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2270/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem a GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihla-
va, IČ: 47903783 

 

 

10. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci "Rekonstrukce domu na ulici Hřbitovní 8" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2271/RM/66/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci "Rekonstrukce domu na ulici Hřbitovní 8" mezi městem a 
společností OSIGENO s.r.o. - veřejné zakázky a dotace s.r.o., se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice, IČ: 
05931614 

 

 

11. Vypořádání dědictví nájmu bytu č. 6, Bezručova 419 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2272/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s ukončením nájmu dědiců bytu č. 6, Bezručova 419, po zemřelé M. A. 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Bezručova 419, s panem L. A. 

 

 

12. Pořadník na byty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2273/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

pořadník na byty v majetku města 

 

 

13. Zápis z 9. jednání Dozorčí rady ze dne 27. 6. 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2274/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z 9. jednání Dozorčí rady ze dne 27. 6. 2022 

 

 

14. Smlouva o dílo 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2275/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o dílo 

podstatné náležitosti: 

objednatel: Město Vrbno pod Pradědem 

zhotovitel: ING-FOREST s.r.o. 

předmět: zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1.1.2024 do 31.12.2033 pro lesy na pozem-
cích určených k plnění funkcí lesa o výměře 161 ha 

cena: 76 475 Kč  bez DPH 
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15. Změna prohlášení vlastníka 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2276/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v působnosti shromáždění – jediného člena Společenství vlastníků jednotek pro dům Krejčího č. p. 487, 793 26 Vrb-
no pod Pradědem rozhodnutím pro následující jednání:  

schválení Změny č. 1 prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek ve znění, které je přílohou důvodové 
zprávy a Úplného znění prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek a dále pověřuje starostu města pod-
pisem uvedené změny a úplného znění prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek, které je rovněž přílo-
hou důvodové zprávy 

 

 

16. Udělení souhlasu dle § 1208 písm. f) bod 1. občanského zákoníku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2277/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v působnosti shromáždění - jediného člena a zároveň předsedy Společenství vlastníků jednotek pro dům Krejčího č. 
p. 487,793 26 Vrbno pod Pradědem o udělení souhlasu dle § 1208 písm. f) bod 1. občanského zákoníku rozhodnutím 
jediného vlastníka pro následující jednání: 

zřízení služebností užívání: 

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: 
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oprávněný: Město Vrbno pod Pradědem 

délka trvná: na dobu neurčitou 

výše úplaty: bezúplatně 

 

 

17. Schválení žádosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2278/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

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, žádost města Vrbno pod Pradědem o pořizování změny č. 1 
Územního plánu Vrbno pod Pradědem podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem Bruntál, 
úřadem územního plánování 

 

 

18. Uzavření dodatku č 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
188/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2279/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 188/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: Telco Infrastructure, s.r.o. 

budoucí zatížené pozemky: parc. č. 509, 510/1 a 507 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění úklidových prací č. 155/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2280/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s dodatkem č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací č. 155/2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění úklidových prací č. 155/2022 

 

 

20. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia na nám. 
Sv. Michala č. p. 12 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2281/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia, na adrese nám. Sv. Michala č. 
p. 12, na pozemku parc. č. 16 v k. ú. Vrbno pod Pradědem, a to místností č. 16 na 1. podlaží, žadatel Thai Box Rivals 
z.s., zastoupené panem P. G. 

 

 

21. Pronájem části pozemku p.č. 429 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2282/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 429 v k.ú. Železná pod Pradědem  o výměře 5 m2 za účelem stavby skladu nářadí 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce L. P., Železná 68, 793 26 Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 100,- Kč/rok 

 

 

22. Pronájem části pozemku p.č. 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2283/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 195 m2 za účelem zahrady 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce J. R. F., Hl. nám. 91/1, 794 01 Krnov, cena za pronájem 390,- Kč/rok 

 

 

23. Pronájem pozemku p.č. 1390 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2284/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemku p.č. 1390 o výměře 179 m2  v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady 

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce J. J., Mnichov 96, 793 26 Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 358,- Kč/rok 

 

 

24. Pronájem části pozemku p.č. 351/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2285/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

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

o uzavření smlouvy o nájmu, nájemce Z. T., Krnovská 365, 793 76 Zlaté Hory, cena za pronájem 450,-Kč/rok 

 

 

25. Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání pro automobil na ulici Družstevní 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2286/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  



strana 7 

 

 

s prodloužením platnosti již zřízeného parkovacího stání pro automobil SPZ 7T5 3921 na ulici Družstevní,  Vrbno pod 
Pradědem majitel vozidla  L. L., Družstevní 592,  Vrbno pod Pradědem, poplatek 500 Kč/měsíc 

 

 

26. Zápis z jednání Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2287/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem Komise výstavby 

 

 

27. Žádost o vyjádření k železniční zastávce Vrbno pod Pradědem - Zastávka 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2288/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o stanovisko k záměru plánované opravy nástupiště na zastávce Vrbno pod Pradědem - Zastávka 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

se zrušením železniční zastávky a trvá na její opravě a zachování 

 

 

28. Žádost o vyjádření v rámci stavby "FTTH Vrbno pod Pradědem - II. etapa"- změna řízených 
protlaků na překopy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2289/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření v rámci stavby "FTTH Vrbno pod Pradědem - II.etapa" - změna řízených protlaků na překopy 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s překopem na křižovatkách Palackého - Dvořákova a Bezručova - Sadova za uvedených doplňujících podmínek 

 

 

29. Protokol soudního jednání 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2290/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem ze soudního jednání u okresního soudu ze dne 4. 8. 2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem neschvalu je  

pověření AK Ritter – Šťastný jednáním o smíru s protistranou 

 

 

30. Hospodaření města za období 1-7/2022 
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USNESENÍ  ČÍSLO  2291/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hospodařením města za období 1-7/2022 

 

 

31. Žádost o poskytnutí dotace Trofeo Niké 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2292/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace společnosti Feminine s.r.o. ve výši 20 000 Kč 

o uzavření smlouvy o dotaci s Feminine s.r.o. 

 

 

32. Smlouva o nájmu tiskárny č. 019/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2293/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o nájmu tiskárny č. 019/2022 s firmou Cartouche plus s.r.o., IČ: 27840409, Těrlická 1202, Horní 
Suchá, PSČ: 735 35 

 

 

33. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2294/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s kontrolou plnění usnesení: 

0582/ZM/18/2022 - majetkoprávnímu odboru prověřit všechny možnosti a varianty při prodeji pozemků právnic-
kým osobám  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

34. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2295/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

35. Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2296/RM/66/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 

 

 

36. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků parc. č. 1003 a 1004/4  v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2297/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

- 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 

- pozemku parc. č. 1004/1 o výměře 421 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4749/070 ve výši 613.000 Kč bez DPH 

 

 

37. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 249/2 v k.ú. Železná pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2298/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 249/2 o výměře cca 194 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4751/072 ve výši 360 Kč/m2 

 

 

38. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 63/25 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2299/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 63/25 o výměře cca 40 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4750/071 ve výši 200 Kč/m2 

 

 

39. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků parc. č. 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2300/RM/66/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

- části pozemku parc. č. 63/2 o výměře cca 229 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

- části pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 33 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

- části pozemku parc. č. 62 o výměře cca 55 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: lesní pozemek 

- části pozemku parc. č. 58/5 o výměře cca 32 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/026 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

 

 

40. Prodej nemovitosti - části pozemku 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2301/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P. M. 

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

 

 

41. Prodej nemovitosti - pozemku 938/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2302/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s druhou žádostí o odkup pozemku parc. č. 938/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

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

 

 

42. Prodej nemovitostí - částí pozemků 1302/1 a 1308/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2303/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

- 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 
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- části pozemku parc. č. 1308/1 o výměře cca 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I. M. 

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

 

 

43. Prodej nemovitosti - části pozemku 367/20 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2304/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

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 

podstatné náležitosti: 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM P. P. a E. P. 

za cenu ve výši 711 Kč/m2 bez DPH 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě v případě nerealizace stavby 

 

 

44. Směna nemovitostí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2305/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

směnit: 

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 

podstatné náležitosti:  

forma realizace: směnná smlouva 

1. směňující: Město Vrbno pod Pradědem 

2. směňující: SJM J. Ž. a M. Ž. 

ve veřejném zájmu za účelem stavby cyklostezky 
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45. Strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem 2021 -2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2306/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s akčním plánem a zásobníkem projektů na období 2021 - 2022 

 

 

46. Strategie komunikace s veřejností ve městě Vrbno pod Pradědem pro období 2022 - 2027 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2307/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Strategii komunikace s veřejností ve městě Vrbno pod Pradědem pro období 2022 - 2027 

seznámit se s akčním plánem pro období 6/2022 - 12/2023 

 

 

47. Přehled o podaných žádostech o dotaci za období 2018 - 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2308/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s přehledem o podaných žádostech o dotaci za období 2018 - 2022 

 

 

48. Pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2309/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

neschválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 

 

 

49. Pořízení změny č. 1 Územního plánu Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2310/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 

ustanovit, že změna změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem bude pořízena zkráceným postupem podle § 
55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

schválit obsah změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem uvedeným v příloze tohoto usnesení 
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50. Zápis z jednání finančního výboru č.14/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2311/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání finančního výboru č.14/2022 

 

 

51. Žádost o poskytnutí dotace - MSK Kotlíkové dotace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2312/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci MSK v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 3 000 Kč 

rozhodnout o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

 

 

52. Rozpočtové opatření č.3/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2313/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č.3/2022 

 

 

53. Financování projektů oprava MK Myslivecká a MK Poštovská úvěrem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2314/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

uzavřít smlouvu o úvěru ve výši 15 000 000 Kč s Českou spořitelnou a.s. 

 

 

54. Informace k auditu efektivity - Domov pro seniory Vrbno p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2315/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s povinnostmi výplývajícími z auditu efektivity provedeném v Domově pro seniory Vrbno pod Pradě-
dem 

 

 

55. Program jednání Zastupitelstva města dne 14. 09. 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2316/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  
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zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 14. 09. 2022 

 

 

56. Různé, diskuse - Žádost o výjimku MŠ Ve Svahu, pověření podpisem usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  2317/RM/66/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s výjimkou z počtu dětí v Mateřské škole Ve Svahu Vrbno pod Pradědem pro rok 2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

podpisem usnesení z 66. rady města Mgr. Zdeňka Bártka 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Mgr. Zdeněk Bártek Petr KOPÍNEC 
 radní města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 05.09.2022 
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