
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

36. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 20. 7. 2016 
 

 
 
944/36/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
945/36/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
777/32/2016 - zjistit vyjádření ostatních nájemníků k žádosti o skácení borovice lesní 
rostoucí na pozemku p.č. 1374  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová                                                       úkol zrušen 
 
784/33/2016 - zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a následného 
provozu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová                                                       TK: 7. 9. 2016 
 
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.: Mgr. Alena Kiedroňová                                            splněno 
 
866/32/2016-4 - 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: 17. 8. 2016 
 
873/32/2016-4 - podat komisi vysvětlení o kompetencích komisí jako poradního orgánu rady 
města 
Zodp.: Ivana Remešová, DiS.                                                     splněno 
 
873/33/2016-4 - projednat s obvodním oddělením Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem 
možnost kontroly tonáže nákladnich vozidel 
Zodp.: Ivana Remešová, DiS.                                                     splněno 
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875/32/2016-4 - 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.: Mgr. Alena Kiedroňová                                            splněno 
 
880/32/2016-4 - zpracovat pokyn příspěvkovým organizacím k likvidaci poškozeného a 
neupotřebitelného majetku 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová                                            splněno 
 
886/32/2016-4 - připravit přehled, kolik bytů v majetku města je v podnájemní smlouvě, 
kolikrát již byl daný byt pronajmut a jak dlouho tyto podnájemní smlouvy trvají 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová                                                       splněno 
 
900/32/2016-4 - předsedovi komise zpracovávat zápisy z jednání komise dle doporučených 
norem 
Zodp.: Bc. Adam Macháč                                                      splněno 
 

 
 
946/36/2016 
Změna podmínek výlepové služby 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s navýšením ceny a přidáním termínu u výlepové služby ve Vrbně pod Pradědem s účinností 
od 1. 9. 2016 
 

 
 
947/36/2016 
Udělení výjimky z OZV č. 1/2015 
 
 
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 ScateJam v sobotu 23. 7. 2016 v čase od 22 do 24 hodin ve 
Skateparku v Železné ve Vrbně pod Pradědem 
 
2. uděluje 
podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností výjimku na akci posezení u táboráku občanů a chatařů Mnichova v sobotu 6. 8. 2016 
v čase od 22 do 03 hodin na hřišti v Mnichově 
 
3. uděluje 
podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností výjimku na akci kapely Proton v pátek 12. 8. 2016 v čase od 22 do 01 hodin v 
Jamajce ve Vrbně pod Pradědem 
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948/36/2016 
Kácení dřevin - Vrbno pod Pradědem, p.č. 1855 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením 1 ks břízy bělokoré rostoucí na pozemku p.č. 1855 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
949/36/2016 
Kácení dřevin - Železná p.č..1835/7 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s pokácením 1 ks javoru mleče rostoucího na pozemku p.č. 1835/7 v k.ú. Železná 
 

 
 
950/36/2016 
Kontejnery u hřiště v Mnichově 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s dopisem Ing. D*** V*** upozorňujícím na nedostatečný počet nádob na odpad u hřiště v 
Mnichově p. P. 
 
2. byla seznámena 
s opatřením Technických služeb Vrbno s.r.o. k nápravě stavu v místě 
 

 
 
951/36/2016 
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. 10 na ulici Palackého 604 z D*** M*** na I*** K*** 
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952/36/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Bezručova 419  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 11 na ulici Bezručova 419 paní J*** K*** 
 

 
 
953/36/2016 
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 1 na ulici Husova 627 panu F*** K*** 
 

 
 
954/36/2016 
Udělení licence autodopravci pro dálkovou linku autobusu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se záměrem autodopravce ČSAD Vsetín, a. s., se sídlem Ohrada 791, Vsetín provozovat od 
11. 12. 2016 linkovou osobní dopravu na trase Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí - 
Opava - Bruntál - Vrbno pod Pradědem - Karlova Studánka - Jeseník. Jedná se o již 
fungující dopravní spoj. 
 
2. souhlasí 
s udělením licence pro autodopravce k provozování linkové osobní dopravy na lince 940 058 
z Rožnova p. R. do Jeseníku, s využitím stávajících autobusových zastávek ve Vrbně pod 
Pradědem a místní části Mnichov 
 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

                                 v.r.             v.r. 
 
 
 

Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová 
Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek 
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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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