
 

 

*MUVPX00B30T2* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2022 - 2026 
Číslo jednací: 10818/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 2. jednání dne 21.11.2022 

čísl. usn. 17 - 86 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0017/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0018/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesní: 

0009/RM/01/2022 - řediteli Základní školy Vrbno pod Pradědem, p.o. doplnit zápisy školské rady a členy školské 
rady na webové stránky školy 

Zodp.: Mgr. Monika Janků/ředitel ZŠ               splněno 

 

0016/RM/01/2022 - MPO z důvodu bezpečnosti přechodu k hřišti na ul. Jesenická obnažit zeleň 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča                                       splněno 

 

0016/RM/01/2022 - novelizovat podmínky pro příspěvek na vybudování studny 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča           splněno 

 

 

3. Hodnotící výroční zpráva Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, 
p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0019/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  
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s výroční hodnotící zprávou Mateřské školy,Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem za školní rok 2021-2022 a se sebe-
hodnotící zprávou a přehledem aktivit za 2. pololetí 2022 

 

 

4. Hodnotící výroční zpráva Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Brun-
tál, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0020/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční hodnotící zprávou Mateřské školy, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem za školní rok 2021-2022 a se sebe-
hodnotící zprávou a přehledem aktivit za 2. pololetí 2022 

 

 

5. Hodnotící zpráva Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, okres Bruntál, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0021/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou a přehledem aktivit Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, okres Bruntál, p.o. za 
2. pololetí 2022 

 

 

6. Hodnotící výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0022/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou ředitelky Domova pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem za 2. polo-
letí 2022 

 

 

7. Hodnotící výroční zpráva Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0023/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se sebehodnotící zprávou ředitelky Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. za 2. pololetí 2022  

 

 

8. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0024/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí 2022 
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9. Uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o přepravě osob 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0025/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o přepravě osob ze dne 27.09.2019 

 

 

10. Uzavření dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o přepravě osob 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0026/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o přepravě osob ze dne 27.09.2019 

 

 

11. Poskytování právního a psychologického poradenství pro občany 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0027/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s přehledem činnosti poskytování právního a psychologického poradenství za rok 2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou Virágovou a uzavření dohody s Mgr. 
Miroslavem Piňosem od 1. ledna 2023 do 31.12.2023 

 

 

12. Výsledky hospodaření města 1-10/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0028/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření města za období 1-10/2022 

 

 

13. Žádost o převod  části provozních prostředků na investiční fond - Domov pro seniory Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0029/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

příspěvkové organizaci Domov pro seniory Mnichov převod finančních prostředků z provozního příspěvku do inves-
tičního fondu ve výši 1 387 634 Kč 

příspěvkové organizaci Domov pro seniory Mnichov vratku provozního příspěvku zřizovateli ve výši 30 000 Kč  
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14. Oznámení o změně výše provozního příspěvku poskytnutého  MSK - Domov pro seniory 
Mnichov 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0030/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se změnou výše poskytnutého provozního příspěvku ze strany MSK Domovu pro seniory Vrbno 

 

 

15. Návrh rozpočtů a rozpočtových výhledů zřízených příspěvkových organizací města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0031/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno, příspěvková 
organizace, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací cen-
trum Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,  Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace, Školní 447, Vrbno pod Pradědem dle předloženého návrhu 

 

 

16. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0032/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem rozpočtu na rok 2023 

 

 

17. Návrh na vyřazení majetku - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 
Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0033/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 234 114,47 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

18. Návrh na vyřazení majetku - Kulturní, informační a vzdělávací centrum, příspěvková organi-
zace,  Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0034/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 321 732,59 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

19. Návrh na vyřazení majetku - Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, Mnichov 
262, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0035/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 170 110,93 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

20. Návrh na vyřazení majetku - Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 
Školní 477, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0036/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení trvale poškozeného a nepotřebného majetku ve výši 1 150 243,04 Kč dle přiloženého návrhu 

 

 

21. Schválení přijetí daru - příspěvková organizace Domov pro seniory Mnichov 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0037/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím daru od společnosti Perfect Distribution a.s. ve formě zdravotnického materilálu v hodnotě 11 852,60 Kč  

 

 

22. Darovací smlouva   
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0038/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy na 7 000 Kč s panem K.S., Palackého 233, Vrbno pod Pradědem 

 

 

23. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemků p.č.  393 a 397 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0039/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 393 o výměře 50 m2 a 397 o výměře 150 m2 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za účelem zahrady 
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24. Vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 215/4, 215/5, 215/6, 207/1, 206/3a 203 o vý-
měře 1455 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0040/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 215/4, 215/5, 215/6, 207/2, 207/3, 206/2 a 203 o výměře 1455 m2 v 
k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem provozování MVE 

 

 

25. Vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemků p.č. 20, 21, 22/2, 47/4, 47/7, 63/1, 615/3, 
1283, 1284/2, 1289/2, 1290/2, 1295, 1302/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem a 1505/2, 1530/2, 
1532, 1533, 1535/19, 1535/21, 1535/22, 1538/3, 1540/3, 1548/2, 1757, 1640, 1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0041/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemků 57 ha 9817 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem a 9 ha 5803 m2 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem 

 

 

26. Vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemku p.č. 13/2 o výměře 10465 m2 v k.ú. Mni-
chov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0042/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemku p.č. 13/2 o výměře 104685 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

27. Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 1TA 1551, na ulici 
Nad Stadionem, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0043/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 1TA 1551, na ulici Nad Stadionem 474, Vrbno 
pod Pradědem, majitel vozidla J.Š., Nad Stadionem 474, Vrbno pod Pradědem, poplatek 500 Kč/měsíc 

 

 

28. Souhlas k projektové dokumentaci na stavbu:,, PRODEJNA LIDL VE VRBNĚ POD PRADĚDEM" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0044/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s předloženou projektovou dokumentací na stavbu: ,,PRODEJNA LIDL VE VRBNĚ POD PRADĚDEM", investor stavby 
LIDL Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 pod podmínkou sedlové střechy v kombinaci s dřevem 
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29. Přidělení bytu mimo schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0045/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí pana J.B. 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s přidělením bytu panu J.B. mimo schválený pořadník 

 

 

30. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího č. p. 488, b. č. 401 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0046/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem neschvalu je  

přidělení bytu č. 401 na ulici Krejčího č. p. 488, dle pořadníku, panu M.D. na základě důvodové zprávy 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO zapracovat do pravidel pro přidělování bytů možnost nepřidělení bytu 

 

 

32. Stavba ČOV na parcele č. 114/4 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0047/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou ,,Domovní ČOV na parc. č. 114/4 v k.ú. Železná pod Pradědem" v případě doložení souhlasného stano-
viska TS Vrbno pod Pradědem,  investor stavby je vlastník pozemku J.F., Železná 25, Vrbno pod Pradědem 

 

 

33. Plán zimní údržby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0048/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Plán zimní údržby 2022-2023 

 

 

34. Smlouva o výpůjčce - služební vozidlo  - Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. 
o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0049/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o výpůjčce automobilu s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem Vrbno, p. o. 
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35. Nákup vozidla 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0050/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s cenovými nabídkami na pořízení nového vozidla 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o nákupu nového vozidla Škoda Kamiq 

o uzavření předběžné kupní smlouvy a následně kupní smlouvy na zakoupení vozidla Škoda Kamiq Style 1,5 TSI od 
společnosti Porsche Olomouc, Kafkova 474/1, 779 00 Olomouc 

 

 

36. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0051/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s tím, že ke dni 07. 12. 2022  nebyl zastupitelstvem uložen žádný úkol 

 

 

37. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 105/1  v k.ú. Železná pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0052/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 105/1 o výměře 598 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě 

 

 

38. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 1207/1  v k.ú. Mnichov pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0053/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1207/1 o výměře 2044 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 
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39. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1000  v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0054/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1000 o výměře cca 170 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: orná půda 

 

 

40. Změna územního plánu - pozemku parc. č. 581 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0055/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

změnu územního plánu pozemku parc. č. 581 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

41. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 249/2 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0056/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

část 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V.P. 

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

 

 

42. Prodej nemovitostí - částí pozemků parc. č. 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0057/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

- část 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 

- část 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 

- část 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 
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- část 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J.G. a J.G. 

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

 

 

43. Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 63/25 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0058/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

část 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 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: P.G. (1/2) a SJM J.G. a J.G. (1/2) 

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

 

 

45. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 938/2  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0059/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat: 

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

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: Ing. N.K. 

za cenu 501000 Kč bez DPH 

 

 

46. Koupě nemovitostí - částí pozemků parc. č. 1464/1 a 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0060/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  



strana 11 

 

 

koupit nemovitosti: 

- část pozemku parc. č. 1464/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1464/15 o výměře 50 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 1464/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1464/16 o výměře 399 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 1464/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1464/17 o výměře 821 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 1464/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1464/18 o výměře 874 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1465/22 o výměře 3175 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1465/23 o výměře 871 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, která je v návrhu geometrického plánu č. 1085-5/2022 
označena jako pozemek parc. č. 1465/24 o výměře 1159 m2, druh pozemku: trvalý travní porost 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

prodávající: Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

 

 

47. Přijetí nemovitého daru - pozemků 1716/5, 1716/6, 1716/7 a 1716/8 v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0061/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

přijmout nemovitý dar: 

- pozemek parc. č. 1716/5 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 
který je zapsán na LV 496 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem 

- pozemek parc. č. 1716/6 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, který 
je zapsán na LV 496 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem 

- pozemek parc. č. 1716/7 o výměře 1228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 
který je zapsán na LV 496 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem 

- pozemek parc. č. 1716/8 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, který je za-
psán na LV 496 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: darovací smlouva 

dárce: Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje 

obdarovaný: Město Vrbno pod Pradědem 

 

 

48. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 154/2022-MP 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0062/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

uzavřít  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 154/2022-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí dárce: Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje 

budoucí obdarovaný: Město Vrbno pod Pradědem 

předmět daru: části pozemků parc. č. 1372/1 a 1377 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

49. Určení zastupitele pro změnu č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0063/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

určit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 
zastupitele Ing. Ivetu Pešatovou, která bude spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona 
s pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Vrbno pod Pradědem 

 

 

50. Spolufinancování cisternové automobilové stříkačky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0064/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s informací o způsobu financování cisternové automobilové stříkačky 

dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou cisternové automobilové stříkačky a poskytnutou dotací do plné výše z 
vlastních zdrojů 

 

 

51. Rekonstrukce domu Hřbitovní 8 ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0065/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

podat žádost o dotaci s názvem "Rekonstrukce domu Hřbitovní 8 ve Vrbně pod Pradědem“ v rámci výzvy Státního 
fondu podpory investic, program Výstavba pro obce 

schválit Investiční záměr s názvem „Rekonstrukce domu Hřbitovní 8 ve Vrbně pod Pradědem“. Předmětem Investič-
ního záměru je pořízení sociálního domu v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace. Sociální byty jsou 
určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek 
stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

52. Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0066/RM/02/2022:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit se zahájením přípravných prací projektu "Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem" 

podat žádost o dotaci s názvem "Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem" v rámci Integrované-
ho regionálního operačního programu, specifický cíl 2.2 

 

 

53. Obnova MK Sadová 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0067/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

podat žádost s názvem "Obnova MK Sadová"  v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu 
místních komunikací 

 

 

54. Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2023 - 2026 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0068/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

podat žádost o dotaci s názvem "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2023 - 2026" v rámci výzvy č. 18 Minis-
terstva práce a sociálních věcí - Operační program zaměstnanost plus 

souhlasit s předfinancováním projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2023 - 2026 

 

 

55. Příspěvek na vybudování studny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0069/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout příspěvek ve výši 40.000,- Kč, na vybudování vlastní studny, pro majitelé nemovitostí v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, k.ú. Mnichov pod Pradědem, k.ú. Železná pod Pradědem, při splnění následujících podmínek:  

1) trvalý pobyt  

2) prokázání odebírání vody z "provizorního" vodovodu napojeného na povrchové vody  

3) předložení vodoprávního povolení  

4) v případě možnosti napojení na řad, se příspěvek neposkytne 

zrušit usnesení č. 285/17/2013-ZM 17 ze dne 26. 9. 2013 

 

 

56. Zápisy z jednání finančního výboru č.15/2018-2022 a 1/2022-2026 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0070/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisy z jednání finančního výboru č.15/2018-2022 a č.1/2022-2026 
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57. Navýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0071/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

navýšit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na 870 Kč na osobu a rok, s platností od 1 .1. 2023  

 

 

58. Návrh OZV 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0072/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vydat OZV 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

 

59. Žádost o poskytnutí dotace - Charita sv. Martina 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0073/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci Charitě Svatého Martina ve výši 100 000 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o dotaci s Charitou Svatého Martina 

 

 

60. Vyhlášení dotačních titulů na rok 2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0074/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit dotační programy I. a II. na rok 2023 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a společen-
ských akcí 

 

 

61. Žádost o poskytnutí příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2023 - HELP 
IN o.p.s., Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0075/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby na rok 2023  - Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 
792 01,ve výši 600 000 Kč 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o dotaci se společností  Help In, o.p.s. , U Rybníka 4, Bruntál 792 01 
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62. Aktualizace směrnice č.2/2021 - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0076/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit směrnici č. 4/2022  - Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Vrbna pod Pradědem dle předlo-
ženého návrhu. Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 2/2021 a nabývá účinnosti od 1.1. 2023 

 

 

63. Rozpočtové opatření č.4/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0077/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření č. 4/2022 

 

 

64. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0078/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se schváleným rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2023 

 

 

65. Rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0079/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočet města Vrbna pod Pradědem na rok 2023 dle předloženého návrhu 

schválit rozpočet sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem na rok 2023 dle předloženého návrhu 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města Vrbna pod Pradědem na roky 2024-2026 dle předloženého návrhu 

 

 

66. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0080/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zmocnit radu města k provedení rozpočtového opatření č. 5/2022 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a to v plném rozsahu pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů 

 

 

67. Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0081/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout půjčku ze sociálního fondu paní I.R., DiS. ve výši 30 000 Kč na provedení stavebních úprav a  vybavení 
domácnosti rodinného domu 

 

 

68. Plán sociálního začleňování Vrbenska, 2022-2027, Akční plán I. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0082/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit Plán sociálního začleňování Vrbenska, 2022-2027 včetně Akčního plánu I. 

 

 

69. Jednací řád Zastupitelstva města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0083/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

vydat Jednací řád Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

 

 

70. Termíny jednání RM Vrbno pod Pradědem, ZM Vrbno pod Pradědem na rok 2022 - 2023 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0084/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit  se s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2022 - 2023 

 

 

71. Návrh na uložení úkolu kontrolnímu výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0085/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

pověřit kontrolní výbor kontrolou bytového hospodářství  města Vrbna pod Pradědem 

pověřit kontrolní výbor kontrolou veřejných zakázek zadaných v roce 2022 městem Vrbnem pod Pradědem 
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72. Program jednání Zastupitelstva města dne 07. 12. 2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0086/RM/02/2022:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 22. 06. 2022 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 25.11.2022 
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