
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 35. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 6. 2016 
 
 
 
905/35/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 
 
 
906/35/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
594/26/2016-3 - předložit náklady na odpady za rok 2016 a předložit návrh na měsíční 
fakturaci za likvidaci odpadu 
Zodp: Valenta        splněno  
 
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        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: 20. 7. 2016 
 
 
 
907/35/2016 
Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
vyjádření auditora společnosti k průběhu auditu roční uzávěrky 
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2. bere na vědomí 
průběžnou zprávu TS Vrbno s.r.o. o hospodaření roku 2015 
 
3. souhlasí 
s investicemi společnosti předloženými jednatelem, a to s nákupem nového svozového vozu 
v pořizovací hodnotě cca 3.800.000 Kč a vozidla Multicar ve výši cca 700.000 Kč 
 
4. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt sběrného dvora 
 
5. nesouhlasí 
s pokračováním úkolu, jež byl uložen jednateli ve věci zpracování fakturace podle 
skutečných měsíčních nákladů 
 
 
 
908/35/2016 
Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s plněním úkolů uložených valnou hromadou jednateli společnosti 
 
2. byla seznámena 
s postupem prací při zpracování optimalizační studie na výrobu tepla 
 
3. vyzývá 
Dozorčí radu společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., aby provedla: 
 
a)  kontrolu a aktualizaci uzavřených smluv společnost 
b) kontrolu a aktualizaci stanov včetně návrhu odměňování jednatele společnosti a všech 
využívaných požitků 
c) posoudila důvody stálého snižování výkonu dodávek tepla a teplé vody, posoudila 
oprávněnost snižování nájemného a důvody snižování zisku společnosti 
d)  zpracovala a předložila na nejbližším jednání valné hromady společnosti návrh smlouvy 
"O výkonu funkce člena dozorčí rady" 
e)  kontrolu správnosti organizačního řádu společnosti v návaznosti na nový občanský 
zákoník, zákon o korporacích a vazeb společenské smlouvy 
 
Ke zpracování specializovaných odborných a právních stanovisek se doporučuje dozorčí 
radě spolupracovat s městem a jeho smluvní právní kanceláří 
 
 
 
909/35/2016 
Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková 
organizace za rok 2015 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
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1. byla seznámena 
s výroční zprávou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvkové 
organizace, za rok 2015 
 
 
 
910/35/2016 
Informace o hospodaření města za období 1-5/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s průběžným výsledkem hospodaření Města Vrbno pod Pradědem za období 1-5/2016 
 
 
 
911/35/2016 
Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2017 včetně 
harmonogramu prací 
 
 
 
912/35/2016 
Závazný pokyn pro vyřazování a likvidaci majetku příspěvkových organizací Města 
Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
závazný pokyn pro vyřazování a likvidaci nepotřebného majetku zřízených příspěvkových 
organizací Města Vrbno pod Pradědem. 
 
2. ukládá 
připravit soupis movitého majetku z bývalé mateřské školy na Žižkově ul., aby mohl být 
nabídnut příspěvkovým organizacím města, spolkům aj. 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 17. 08. 2016 

 
 
 
913/35/2016 
Žádost o poskytnutí dotace Slezské diakonii 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
neposkytnout dotaci ve výši 5.000 Kč Slezské diakonii, středisko ARCHA Široká Niva, 
chráněné bydlení 
 
 
 
914/35/2016 
Žádost o poskytnutí daru - Klub RADOST 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. za 
účelem podpory činnosti organizace 
 
 
 
915/35/2016 
Zápis komise pro prevenci kriminality 6/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
se zápisem Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku č. 6/2016 ze dne 
20.06.2016 
 
 
 
916/35/2016 
Provoz dětského letního tábora Campanula 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s provozování dětského letního tábora Campanula 2016 v lokalitě Beránkova pila, Mnichov, 
Vrbno pod Pradědem v termínu od 2. 7. do 27. 8. 2016 
 
 
 
917/35/2016 
Změna zařazení v síti škol - školní klub 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
změnu v zařazení Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková 
organizace do sítě škol s účinností od 01.09.2016 
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918/35/2016 
Řídící skupina při KPSS - schválení členů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
členy Řídící skupiny při procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve složení: 
1. Mgr. Jan Vavřík za poskytovatel sociálních služeb 
2. Ivana Remešová, DiS. za zadavatele sociálních služeb 
3. Mgr. Alena Kiedroňová za uživatele sociálních služeb 
 
 
 
919/35/2016 
Udělení výjimky z OZV č. 1/2015 na akce 
 
 
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 narozeniny v sobotu 16.07.2016 v čase od 22:00 do 24:00 hodin, a 
to bez ohňostroje 
 
2. uděluje 
podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností výjimku na akci závody na kole v sobotu 09.07.2016 v čase od 22:00 do 23:00 hodin 
 
 
 
920/35/2016 
Smlouva o právu provést stavbu č. BR/9/r/2016/JJ 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
smlouvu o právu provést stavbu č. BR/9/r/2016/JJ mezi vlastníkem nemovitostí 
Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic MSK p.o. a investorem stavby Městem 
Vrbno pod Pradědem pro stavbu "Chodník podél silnice II/445 Vrbno - Mnichov - SO 101 
chodník - úsek č. 6, změna stavby před jejím dokončením" na pozemku parc. č. 1373 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem 
 
 
 
921/35/2016 
Směrnice č. 2/2016 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
Směrnici č. 2/2016 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem 
Vrbnem pod Pradědem a příspěvkovými organizacemi, jichž je zřizovatelem, s posunem 
dolní hranice na 200.000 Kč 
 
2. ruší 
Směrnici č. 3/2015 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 11.  
3. 2015 
 
 
 
922/35/2016 
Seznam podnájmů u městských bytů  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
se seznamem schválených podnájmů v městských bytech 
 
 
 
923/35/2016 
Pořadník na byty rok 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pořadník na byty odsouhlasený bytovou komisí 15.06.2016 
 
 
 
924/35/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 511 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 4 na ulici nám. Sv. Michala 511, paní V***F*** 
 
 
 
925/35/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 509 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 3 na ulici nám. Sv. Michala 509, panu J*** K*** 
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926/35/2016 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu na ulici 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 E*** B*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 
 
 
927/35/2016 
Souhlas s pronájmem podporovaného bytu - penzion Vrbno  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s pronájmem podporovaného bytu v penzionu Vrbno paní L*** P*** (ročník 1953), která 
nepatří do cílové skupiny žadatelů 
 
 
 
928/35/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 198 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 198 o výměře 2124 m2 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem za účelem zahrady 
 
 
 
929/35/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1721/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1721/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o 
výměře cca 2000 m2 za účelem rozšíření sběrného dvora 
 
 
 
930/35/2016 
Pronájem části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno p. P., účel: 308 m2 zahrady, 42 m2 stavby 
pergoly a 1 m2 stavby udírny, žadatel: J*** L***, Husova 399, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
 
 
931/35/2016 
Pronájem pozemku p.č. 1479 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 1479 o výměře 43321 m2 v katastrálním území Vrbno pod 
Pradědem za účelem hospodaření-sečení 
žadatel: F*** Č*** 
 
 
 
932/35/2016 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 229/2016-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-
8017570/VB/1 (evidenční číslo města 229/2016-MP) mezi Městem Vrbno pod Pradědem, 
nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. IČ 24729035, zastoupené společností ENERGOROZVODY, s.r.o., IČ 25368745, se 
sídlem Počernická 168, 100 99 Praha 10 za kterou jedná Milan Jeřábek (strana oprávněná) 
týkající se pozemku ve vlastnictví strany povinné parc. 89 zapsaného na LV554 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na kterém se zřídí břemeno vstupu a vjezdu pro 
údržbu, provoz a odstraňování poruch. 
 
 
 
933/35/2016 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu č. 230/2016-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IZ-12-8000527 (evidenční číslo města 230/2016-MP) mezi Městem Vrbno 
pod Pradědem, nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, zastoupené společností ReSpol, s.r.o., IČ 25368745, se 
sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice za kterou jedná Ing. Jiří Rýž (strana oprávněná) týkající 
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se pozemku ve vlastnictví strany povinné parc. 967/12 zapsaného na LV554 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na kterém se zřídí služebnost - věcné břemeno 
zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pod § 25 odst. 4 energetického 
zákona. 
 
 
 
934/35/2016 
Dodatek č. 1 SoD Ing. Zajíček 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou 
Coop-arch, František Zajíček, Olomouc na zpracování PD úpravy veřejného prostranství 
kolem kruhového objezdu ve Vrbně 
 
 
 
935/35/2016 
Úprava provozního řádu SKATEPARKU 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
se změnou provozního řádu SKATEPARKU dle předloženého návrhu 
 
 
 
936/35/2016 
Zateplení nám. Sv. Michala 509 - 515 - vyhodnocení VZ 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s protokolem komise z otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Vrbno pod 
Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy panelového bytového domu č.p. 509 - 515" 
 
2. rozhodla 
o vyloučení ze zadávacího řízení "Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy 
panelového bytového domu č.p. 509 - 515" zadávaného v podlimitní veřejné zakázce v 
otevřeném řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 5 - BOBISTAV,s.r.o. (IČO 
25892363), U Habrovky 247/11, 140 00 Praha, jelikož nabídka uchazeče je nabídkou s 
nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou 
 
3. rozhodla 
o vyloučení ze zadávacího řízení „Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy 
panelového bytového domu č.p. 509 - 515“ zadávaného v podlimitní veřejné zakázce v 
otevřeném řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 10 - KAMENSKÝ - stavby a 
konstrukce s.r.o. (IČO 61972584), Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem, jelikož svou 
odpověď na výzvu k písemnému vysvětlení nabídky nepředložil v zadavatelem 
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požadovaném termínu 
 
4. rozhodla 
o vyloučení ze zadávacího řízení "Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy 
panelového bytového domu č.p. 509 - 515" zadávaného v podlimitní veřejné zakázce v 
otevřeném řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 1 - Vanderlaan s.r.o. (IČO 
45537305), V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha, jelikož nabídka uchazeče je nabídkou s 
nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou 
 
5. rozhodla 
ve věci veřejné zakázky "Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy 
panelového bytového domu č.p. 509 - 515" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 
vedeným pod pořadovým číslem 7 - AF Stav Krnov s.r.o. (IČO 05091632), Čsl. Armády 
835/36, 794 01  Krnov 
 
6. rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo s firmou AF Stav Krnov s.r.o. (IČO 05091632), Čsl. Armády 
835/36, 794 01  Krnov 
 
 
 
937/35/2016 
Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 

1. byla seznámena 
s výběrem nejvhodnější nabídky 
 
2. souhlasí 
s přijetím nabídky firmy Envipartner s.r.o., se sídlem v Brně, na zpracování digitálního 
povodňového plánu. 
 
3. rozhodla 
o uzavření smlouvy na zpracování digitálního povodňového plánu s firmou Envipartner s.r.o. 
 
 
 
938/35/2016 
Organizační změna 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o organizační změně na MěÚ Vrbno pod Pradědem dle návrhu od 1. 7. 2016 
 
 
 
939/35/2016 
Smlouva o nájmu tiskáren 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o podpisu Smlouvy o nájmu tiskáren č. 12/2016 s firmou Cartouche plus s.r.o., Horní Suchá 
 
 
 
940/35/2016 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 22. 6. 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
radě města zpracovat přehled nákladů potřebných k úplnému dokončení stavby s termínem 
předložení na dalším jednání ZM 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 07. 09. 2016 

 
2. ukládá 
radě města navýšit nájemné plošně o 3 Kč/m2 s účinností od 1. 1. 2017 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 30. 11. 2016 

 
3. ukládá 
výborům předložit zprávu o činnosti výborů od doby zřízení do 30.06.2016 (včetně účasti 
jednotlivých členů) 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 07. 09. 2016 

 
 
 
941/35/2016 
Zvýšení nájemného v městských bytech 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Vrbna pod Pradědem o 3 Kč/m2 s účinností 
od 1. 1. 2017 
 
 
 
 
942/35/2016 
Výroční zpráva VaK 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výroční zprávu o provozu vodovodu a kanalizace města za rok 2015 
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943/35/2016 
Různé - středisko pohřebnictví, dotace na vybudování studní, termín akce Vrbno se 
baví 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
dotace žadatelů na vybudování studní v místní části Mnichov p. P. 
 
2. ukládá 
vedení města hledat řešení a předložit alternativy zásobování místní části Mnichov pitnou 
vodou 
Zodp.: Květa Kubíčková TK: 17. 08. 2016 

 
3. rozhodla 
o zřízení střediska pohřebnictví za účelem provozování správy hřbitovů a smuteční síně 
 
4. schvaluje 
termín akce Vrbno se baví na 23.-25. 6. 2017 
 
 
 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

                                   v.r.              v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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