
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

37. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 17. 8. 2016 
 

 
955/37/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
956/37/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
642/27/2016-2 - předložit informace o nákladech na provoz a zajistit revize zařízení 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                       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. Pešatová Iveta                                                       TK: 30.11.2016 
 
912/35/2016-2 - připravit soupis movitého majetku z bývalé mateřské školy na Žižkově ul., 
aby mohl být nabídnut příspěvkovým organizacím města, spolkům aj. 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                       splněno 
 
943/35/2016-2 - studie řešení zásobování pitnou vodou v místní části Mnichov p/P. 
zpracovává firma  AQUAstop a.s. Bruntál 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                       TK: 7.9.2016 
 

 
 
957/37/2016 
Žádost ředitelky MŠ Jesenická o souhlas zřizovatele s použitím provozních prostředků 
k dočasnému financování projektu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. byla seznámena 
s podáním žádosti o podporu škol v rámci výzvy č. 02 16 022 k projektu "Personální podpora 
v MŠ Vrbno pod Pradědem" 
 
2. byla seznámena 
s využitím prostředků mateřské školy na dočasné financování projektu "Personální podpora v 
MŠ Vrbno pod Pradědem" 
 

 
 
958/37/2016 
Žádost o schválení sponzorského daru - DPS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím sponzorského daru od Ing. Andreje Babiše, Domovu pro seniory Vrbno ve výši  
200.000 Kč na úpravu a revitalizaci zahradních prvků (úprava zahrady pro klienty) 
 

 
 
959/37/2016 
Ceník inzerce Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska od 1. 9. 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
ceník inzerce ve Zpravodaji Sdružení obcí Vrbenska s účinností od 1. 9. 2016 dle návrhu 
Střediska kultury a vzdělávání Střecha a redakční rady 
 

 
 
960/37/2016 
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 30 let založení tenisových kurtů ve Vrbně pod Pradědem v sobotu 
27. 8. 2016 v čase od 22 do 02 hodin na tenisových kurtech 
 

 
 
961/37/2016 
Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 4/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. byla seznámena 
se zápisem komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 4-2016 
 
2. ukládá 
zařadit čištění brouzdaliště na Černé Opavě k pravidelným úkonům při čištění města a 
údržbě 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 07. 09. 2016 

 
 

 
962/37/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Husova 248 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 2 na ulici Husova 248, panu M*** Z*** 
 

 
 
963/37/2016 
Žádost o výměnu bytu na ulici Sadová 497  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s výměnou bytu 2+1 č. 12 na ulici Sadová 497 (nájemník Y*** V***) za byt 3+1 č. 3 na ulici 
Sadová 497 (nájemník J*** G***) 
 

 
 
964/37/2016 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 120/2016-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení RM č. 782/30/2016 ze dne 5. 4. 2016 
 
2. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti č. 120/2016-MP mezi Městem Vrbno 
pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností 
KARETA s.r.o., IČ : 623 60 213, Krnovská 51, 792 01 Bruntál, za kterou jedná jednatel Ing. 
Marek Němec strana oprávněná) týkající se částí pozemků ve vlastnictví strany povinné 
parc. č. 1684/1, 1684/2, 1682/2, 1682/1,1689 zapsaných na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na kterých se zřídí služebnost provozování bobové 
dráhy 
 

 
 
965/37/2016 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 243/2016-MP 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 243/2016-MP 
mezi Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana 
povinná) a Zdenkou Horskou, Tichá 75, 790 81 Česká Ves (strana oprávněná) týkající se 
pozemku ve vlastnictví strany povinné parc. 585 zapsaného na LV 179 v k.ú. Železná pod 
Pradědem na kterém se zřídí břemeno - služebnost plynovodní přípojky k rodinnému domu 
č.p. 116 pod podmínkou doložení geometrického plánu stranou oprávněnou 
 

 
 
966/37/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 285/2, 286, a 287 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 285/2 o výměře 182 m2, 286 o výměře 815 
m2 a p.č. 287 o výměře 150 m2, za účelem zahrady,  vše v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
 

 
 
967/37/2016 
Snížení ceny za pronájem pozemku p.č. 950 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s udělením výjimky z poplatku za pronájem pozemku p.č. 950 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
žadatel Š***S***, Husova 244, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
968/37/2016 
Pronájem pozemku p.č. 198 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem pozemku p.č. 198 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zahrady,  
žadatel p. P. L***, Bezručova 113, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 
vyhlášení záměru Usnesení č. 851/33/2016 z 18.5.2016, vyvěšeno od 8.7. do 25.7. 2016,  
roční cena za pronájem 4.248 Kč. 
 

 
 
969/37/2016 
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Pronájem části pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 250 m2 za účelem 
zahrady, 
žadatel R***á S, Podlesí 26,793 31 Světlá Hora,  
vyhlášení záměru na pronájem 18. 5. 2016 usnesení č. 851/33/2016, vyvěšeno od 8.7.do 
25.7.2016, roční cena za pronájem 500 Kč 
 

 
 
970/37/2016 
Pronájem části pozemku p.č.1721/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1721/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 2000 m2 za 
účelem rozšíření sběrného dvora,  
žadatel: Technické služby Vrbno s.r.o. 
vyhlášení záměru na pronájem usnesení č. 929/35/2016 dne 29.6.2016, vyvěšeno od 8.7  do 
25.7. 2016; roční cena za pronájem 20.000 Kč 
 

 
 
971/37/2016 
Projekt stavby "Vrbno pod Pradědem,Mnichov,oprava vedení NN" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se vstupem na pozemek p.č. 700/1 a p.č. za 699 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem  
opravy stávajícího  vedení NN, nadzemní vedení NN se opraví za kabel AES 4x35 ve 
stávající trase od stávajícího betonového sloupu č. 153 až 159, podpěrný bod 157 a č. 159 
se vymění za nový, investorem stavby ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4, 
montážní práce bude provádět firma ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 
 

 
 
972/37/2016 
Stavba RD ul. Na Bělidle p.č. 1465/14 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stahuje z projednání 
žádost o souhlas se stavbou RD na pozemku p.č. 1465/14 v k.ú. Vrbno pod Pradědem a o 
souhlas se zásahem do konstrukce komunikace z důvodu, že pozemek má vyvedeny 
veškeré přípojky na hranici stavební parcely 
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973/37/2016 
Povolení průjezdu, snížení výšky povrchu a spolufinancování kanalizace na pozemku 
p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
1/1.  s průjezdem přes pozemek p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem při provádění oprav 
1/2.  se snížením terénu u části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem podle přílohy  
č. 5 s tím, že po ukončení prací bude pozemek zatravněn a v případě vzniku škod budou 
investorem tyto odstraněny, nebo finančně nahrazeny 
 
2. souhlasí 
se spolufinancováním opravy kanalizace z důvodu ochrany kulturní památky - kostela sv. 
Michaela Archanděla před dešťovými vodami z městských pozemků, a to po předložení 
rozpočtu, ve výši 50 % nákladů, maximálně pak do výše 10.000 Kč 
 
3. ukládá 
předložit radě města rozpočet nákladů na opravu kanalizace 
 
žadatel Mgr. Horák Miroslav, Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem, Palackého 
221,793 26 Vrbno pod Pradědem 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 07. 09. 2016 

 
 

 
974/37/2016 
Úprava terénu před garáží na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s urovnáním terénu před garáží na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel 
L*** Ř***, náměstí Sv. Michala 509, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
975/37/2016 
Informace o nákladech provozu Gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se stavem nákladů zálohových a vyúčtovaných faktur za energie a služby spojené s 
provozem objektu budov bývalého gymnázia 
 

 
 
976/37/2016 
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Majetek kuchyně MŠ Žižkova 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se soupisem majetku kuchyně bývalé mateřské školy Žižkova. 
 
2. ukládá 
zajistit předání soupisu majetku příspěvkovým organizacím a zajistit prohlídku jídelny 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 07. 09. 2016 

 
 

 
977/37/2016 
Jmenování člena bytové komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. jmenuje 
paní Janu Soudkovou členem bytové komise 
 

 
 
978/37/2016 
Odstoupení z funkce člena Dozorčí rady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s odstoupením Ing. Dagmar Juříkové z funkce člena Dozorčí rady společnosti TEPLO 
VRBNO s.r.o. 
 

 
 
979/37/2016 
Žádost Zvonku, spolku pro obnovu kultury a řemesel Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s žádostí zástupců Zvonku, spolku pro obnovu kultury a řemesel Vrbenska, o povolení 
uspořádat na pozemcích města na loučce "nad kapličkou" v Mnichově 27. srpna 2016 od 9 
hod. 2. ročník hudebního festivalu 
 
2. souhlasí 
s uspořádáním 2. ročníku hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních i 
netradičních lidových a uměleckých řemesel dle žádosti 
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980/37/2016 
Povolení výjimky vjezdu a parkování  
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s žádostí ACS Drak o povolení výjimky vjezdu a parkování obslužných a servisních 
automobilů v areálu BMX dne 3. září 2016 od 9 do 13 hod. pro účely zabezpečení 
cyklistických závodů 
 
2. souhlasí 
s parkováním obslužných a servisních vozidel dle žádosti 
 
3. ukládá 
poslat rozhodnutí Rady města Vrbna pod Pradědem příslušnému obvodnímu oddělení 
Policie ČR 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 07. 09. 2016 

 
 
 
 
981/37/2016 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s peticí občanů z bytových domů na náměstí Sv. Michala žádajících řešení hluku a 
nepřiměřených projevů některých klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením, 
provozovaného společností Sagapo Bruntál 
 
2. byla seznámena 
s dopisem pana Ivana Háby 
 
3. byla seznámena 
s personální situací na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno p. P. 
 
4. pověřuje 
podpisem usnesení a zápisu dnešního zasedání rady města Mgr. Zdeňka Bártka 
 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka  

Mgr. Zdeněk Bártek 
člen RM 

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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