
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 39. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 9. 2016 
 

 
 
1012/39/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1013/39/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
943/35/2016-2 - vedení města hledat řešení a předložit alternativy zásobování místní části 
Mnichov pitnou vodou 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
973/37/2016-3 - předložit radě města rozpočet nákladů na opravu kanalizace 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
986/38/2016-3 - oslovit majitelku živého plotu na křižovatce Chelčického x Myslivecká a 
vyzvat ji k ořezu na výšku odpovídající bezpečnosti silničního provozu 
Zodp.: Bc. Macháč Adam      splněno 
 
1006/38/2016-2 - vedoucí finančního odboru zajistit rozpočtovou změnu v kapitole 
2212/5171 - opravy místních komunikací 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová     splněno 
 
1006/38/2016-3 - projednat seznam oprav s vedením města a přiložit jej k rozpočtovému 
opatření č. 5 pro informaci zastupitelů města 
Zodp.: Skácel Jiří       splněno 
 

 
 
1014/39/2016 
Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.  
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Rada města Vrbno pod Pradědem ve funkci Valné hromady společnosti TECHNICKÉ 
SLUBY VRBNO s.r.o.  
 
1. bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky, ověření zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2015 
 
2. bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce roku 2015 
a ověření výroční zprávy s účetní závěrkou 
 
3. schvaluje 
účetní závěrku za rok 2015 s výsledkem hospodaření: 
• zisk před zdaněním 1.056.384,25 Kč 
• zisk po zdanění 847.954,35 Kč 
 
4. schvaluje 
rozdělení zisku roku 2015 ve výši 847.954,35 Kč takto:  
• 42 397,72 Kč do zákonného rezervního fondu 
• 750 000,00 Kč vyplacení podílu na zisku  
• 55 556,63 Kč zůstává nerozděleno 
 
5. bere na vědomí 
finanční plán na rok 2016 
 

 
 
1015/39/2016 
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem pro zimní 
období 2016 - 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. projednala 
znění předloženého "Plánu zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod 
Pradědem pro zimní období 2016 - 2017" 
 
2. schvaluje 
předložený "Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem pro 
zimní období 2016 - 2017" 
 
3. ukládá 
odboru VaŽP zajistit informaci o "Plánu zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno 
pod Pradědem pro zimní období 2016 - 2017" vyvěšení na úřední desce a webových 
stránkách města Vrbno pod Pradědem 
Zodp.: Bc. Adam Macháč TK: 30. 11. 2016 

 
 

 
1016/39/2016 
Umístění dopravního značení  v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním dopravního značení - 2x výstražná dopravní značka "zúžená vozovka"  na silnici 
III/44521 parc. č. 1378 v k.ú. Mnichov pod Pradědem v úseku křižovatky s místní komunikací 
pozemek parc. č. 846 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1017/39/2016 
Zpracování návrhů na přidělení dotací pro sportovní kluby a jednotlivce 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
sportovní komisi Rady města předložit do konce měsíce listopadu návrh na rozdělení dotací 
pro sportovní kluby a jednotlivce pro rok 2017 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová TK: 30. 11. 2016 

 
 

 
1018/39/2016 
Rozpočet dešťové kanalizace - kostel 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s náklady na provedení dešťové kanalizace k zajištění odvodnění pozemku p.č. 2/1 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1019/39/2016 
Vodovod Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem řešení možného rozšíření vodovodu v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem 
 
2. ukládá 
zajistit průzkum zájmu o připojení obyvatel na nový vodovod v Mnichově a zjistit podmínky 
dotačních titulů 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 09. 11. 2016 

 
 

 
1020/39/2016 
Vrbno pod Pradědem, Mnichov, rozšíření k NN 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se stavbou: rozšíření podzemního vedení NN pro zahradu na pozemku p.č. 146/6 a pro 
stavbou dotčené pozemky - parc.č. 92/1, 153 a 146/6 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, investor 
stavby ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 
 

 
 
1021/39/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 257 o výměře 15 m2 v katastrálním 
území Vrbno pod Pradědem, za účelem dočasné stavby - plechové garáže 
 

 
 
1022/39/2016 
Žádost o souhlas se zpevněním části  pozemku p.č. 1364 a p.č. 1366/1 oba v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zpevněním části pozemku p.č 1364 a p.č.1366/1 o výměře 13 m2 k.ú. Vrbno pod 
Pradědem v části nájezdu do garáže p. č 1366/8, zpevnění bude provedené betonovými 
zatravňovacími dlaždicemi na náklady žadatele, investor: P*** Š***, Sadová 499, 793 26 
Vrbno pod Pradědem 
 
2. ukládá 
vytvořit pasport příjezdů ke garážím, které je potřeba vybudovat nebo rekonstruovat 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 09. 11. 2016 

 
 

 
1023/39/2016 
Žádost o poskytnutí příspěvku na revitalizaci  zeleně na pozemku p.č. 232 v k.ú. 
Železná pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí příspěvku na revitalizaci zeleně (ořez smrků) na pozemku p.č. 232 v k.ú. 
Železná pod Pradědem, žadatel: P***S***, Železná 134, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1024/39/2016 
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Přidělení bytu mimo schválený pořadník  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s přidělením bytu č. 1 na nám. Sv. Michala 513 (bytová rezerva) panu J*** S*** mimo 
schválený pořadník na dobu šesti měsíců 
 

 
 
1025/39/2016 
Likvidace majetku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyřazením a likvidací majetku Městského úřadu Vrbno pod Pradědem dle předloženého 
návrhu likvidační komise 
 

 
 
1026/39/2016 
Zápis z jednání bytové komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání bytové komise ze dne 23. 8. 2016 
 

 
 
1027/39/2016 
Veřejná zakázka - oprava tribuny  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava tribuny TJ Vrbno pod Pradědem" zadané 
prostřednictvím profilu zadavatele z důvodu, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku 
 
2. rozhodla 
o zadání zakázky firmě KAMENSKÝ - stavby a konstrukce, s.r.o. Mnichov 236, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo vedeno 20. 9. 2016 
 
3. rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou KAMENSKÝ - stavby 
a konstrukce, s.r.o. Vrbno pod Pradědem pro plnění předmětu VZMR "Oprava tribuny TJ 
Vrbno pod Pradědem" dle protokolu z jednání 
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1028/39/2016 
Služebnost k pozemku 585 - změna strany oprávněné 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
ruší část usnesení č. 965/37/2016 ze dne 17. 8. 2016, která se týká strany oprávněné 
 
2. rozhodla 
o změně strany oprávněné ze Z*** H***, Tichá 75, 790 81 na společnost RWE Gasnet s.r.o., 
Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem na základě předložené žádosti 
 

 
 
1029/39/2016 
Smlouva o realizaci přeložky k VN pro akci "Novostavba hasičské zbrojnice" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV - Pod Mokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a 
Městem Vrbnem pod Pradědem 
 

 
 
1030/39/2016 
Vyjádření k pozemku parc. č. 808/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bere na vědomí 
žádost o vyjádření k pozemku parc. č. 808/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
2. rozhodla 
o nepotřebnosti pozemku parc. č 808/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem ve vlastnictví České republiky (právo nakládat s majetkem: Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) pro město 
 

 
 
1031/39/2016 
Personální situace na odboru výstavby a životního prostředí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s personální situací na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno p. P. 
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2. rozhodla 
o organizační změně - vytvoření pracovního místa na odboru výstavby a životního prostředí 
s účinností od 1. 1. 2017 
 

 
 
1032/39/2016 
Studie systému sídelní zeleně 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Radkem Kvasnicou na zhotovení dokumentace "Územní 
studie Vrbno pod Pradědem - systém zeleně" 
 

 
 
1033/39/2016 
Žádost o povolení pokácení stromů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením: 
- jedné vrby pětimužné na pozemku parc. č. 55 k.ú. Vrbno pod Pradědem 
- osmi bříz bělokorých, jedné lípy srdčité, jednoho modřínu opadavého, jednoho smrku 
omoriky a jednoho smrku pichlavého na pozemku par. č. 779 k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1034/39/2016 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s konáním setkání starousedlíků Mnichova dne 6. 10. 2016, které organizačně zajišťuje 
osadní výbor Mnichov, v objektu DOMA 
 
2. ukládá 
ověřit zdravotní stav lesíku na Sv. Čecha a v případě napadení kůrovcem řešit s lesním 
správcem situaci kácením 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 09. 11. 2016 

 
3. ukládá 
řešit technický a estetický vzhled míst pro kontejnery na separovaný odpad ve městě 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 09. 11. 2016 

 
4. ukládá 
zařadit do plánu oprav MK chodník u samoobsluhy na ul. Husova 
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Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 09. 11. 2016 
 

5. ukládá 
upozornit silničáře na neudržovanou stavbu skladu posypového materiálu, která hyzdí vzhled 
místa 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 09. 11. 2016 

 
 
 

 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Remešová, DiS. 
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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