
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 41. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 9. 11. 2016 
 

 
 
1060/41/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1061/41/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1019/39/2016-2 - zajistit průzkum zájmu o připojení obyvatel na nový vodovod v Mnichově a 
zjistit podmínky dotačních titulů 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1022/39/2016-2 - vytvořit pasport příjezdů ke garážím, které je potřeba vybudovat nebo 
rekonstruovat 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1034/39/2016-2 - ověřit zdravotní stav lesíku na Sv. Čecha a v případě napadení kůrovcem 
řešit s lesním správcem  
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1034/39/2016-3 - řešit technický a estetický vzhled míst pro kontejnery na separovaný odpad 
ve městě 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1034/39/2016-4 - zařadit do plánu oprav MK na rok 2017 chodník u samoobsluhy na ul. 
Husova 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1034/39/2016-5 - upozornit silničáře na neudržovanou stavbu skladu posypového materiálu, 
která hyzdí vzhled místa 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      TK: 30. 11. 2016 
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1062/41/2016 
Umístění dopravního zrcadla na ulici Mysliveckou, pozemek p.č. 391/1  
v k.ú. Vrbno p. P. při výjezdu z ulice Chelčického 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s umístěním dopravního zrcadla na ulici Mysliveckou, pozemek p.č. 391/1 v k.ú. Vrbno p. P. 
při výjezdu z ulice Chelčického 
 

 
 
1063/41/2016 
Návrh na vyřazení majetku Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno ve 
výši 578.983 Kč dle přiloženého soupisu 
 

 
 
1064/41/2016 
Návrh na vyřazení majetku MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno 
pod Pradědem, Jesenická 448 dle návrhu v celkové výši 142.910,19 Kč 
 

 
 
1065/41/2016 
Žádost o vyjádření finanční podpory 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vyjadřuje 
souhlas s finanční podporou ve výši 50.000 Kč Sportovnímu klubu ve Vrbně pod Pradědem, 
z.s., na dofinancování projektu Podpora materiálně technické základny sportu - pořízení 
sněžného skútru 
 

 
 
1066/41/2016 
Schválení dodatků k veřejnoprávní smlouvě k projednávání přestupků 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí 
Karlova Studánka (změna čl. 2, podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů), o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání 
přestupků, za předpokladu podání žádosti a schválení této smlouvy zastupitelstvem obce 
Karlova Studánka a schválení krajským úřadem 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí 
Ludvíkov (změna čl. 2, podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů), o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, za 
předpokladu podání žádosti a schválení této smlouvy zastupitelstvem obce Ludvíkov a 
schválení krajským úřadem 
 

 
 
1067/41/2016 
Hodnotící zpráva MŠ Ve Svahu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hodnotící zprávou Mateřské školy, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem za rok 
2015/2016 
 

 
 
1068/41/2016 
Hodnotící zpráva MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hodnotící zprávou o činnosti Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, 793 26 
Vrbno pod Pradědem za rok 2015/2016 
 

 
 
1069/41/2016 
Výroční zpráva Základní školy Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výroční zprávou Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem, za školní rok 2015/2016 
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1070/41/2016 
Oznámení zřizovateli o udělení ředitelského volna - ZŠ Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s oznámením ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem Mgr. Zdeňka Bártka o udělení 
ředitelského volna na pátek 18. 11. 2016 
 

 
 
1071/41/2016 
Zápis komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku  
ze dne 20. 10. 2016 
 
2. ukládá 
vyzvat obvodní oddělení Policie ČR k podání zprávy o výtěžnosti kamerového systému 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 30. 11. 2016 

 
 

 
1072/41/2016 
Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro rozvoj cestovního ruchu z 24. 10. 2016 
 

 
 
1073/41/2016 
Zápis z 8. jednání komise pro strategický rozvoj 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z 8. jednání komise pro strategický rozvoj 
 

 
 
1074/41/2016 
Zápis z 9. a 10. jednání DR společnosti TEPLO Vrbno s.r.o. 
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Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z 9. a 10. jednání DR společnosti TEPLO Vrbno 
 

 
 
1075/41/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem "Kotlíku" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru: 
 
část budovy č.p. 469 na pozemku p.č. 1393 v k.ú. Vrbno pod Pradědem - bývalý "KOTLÍK" 
na ulici Husova za účelem provozování spolkových aktivit  
nájemné 30 Kč/m2/měsíc 
 

 
 
1076/41/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem části  pozemku p.č. 466 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.466 o výměře 492 m2 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem za účelem zahrady 
 

 
 
1077/41/2016 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1015 a  p.č. 1016 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem pozemku části pozemku p.č.1015 o výměře 380 m2 a části 
pozemku p.č. 1016 o výměře 60 m2  v k.ú. Vrbno pod Pradědem, za účelem přístupu k domu 
a sečení 
 

 
 
1078/41/2016 
Pronájem části pozemku p.č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 257 o výměře 15 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
výstavby dočasné stavby - plechové garáže,  
žadatel E*** K***M. Alše 482,Vrbno pod Pradědem,  
vyhlášení záměru 29. 9. 2016 usnesení č. 1021/39/2016, vyvěšeno od 25.10. do 9. 11. 2016, 
cena za roční pronájem 150 Kč 
 

 
 
1079/41/2016 
Pronájem části pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 910 o výměře 260 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, za účelem 
zahrady  
žadatel P*** Z***, Nádražní 439, Vrbno pod Pradědem 
vyhlášení záměru 17. 10. 2016, usnesení č. 1045/40/2016, vyvěšeno od 25.10. do 9.11. 
2016, cena za roční pronájem činí 520 Kč 
 

 
 
1080/41/2016 
Pronájem  části pozemku p.č. 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 923 o výměře 195 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
zahrady  
žadatel J*** F***, Husova 451,793 25 Vrbno pod Pradědem 
vyhlášení záměru 7. 9. 2016, usnesení č. 991/38/2016, vyvěšeno od 25.10. do 9.11. 2016, 
roční cena za pronájem 390 Kč 
 

 
 
1081/41/2016 
Pronájem části pozemku p.č. 950 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 950 o výměře 75 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
zahrady, žadatel K*** M***, Husova 248, Vrbno pod Pradědem,  
vyhlášení záměru 17.10. 2016 usnesení č. 1046/40/2016, vyvěšeno od 25.10.do 9. 11. 2016 
cena za roční pronájem 150 Kč 
 

 
 
 



 7 

1082/41/2016 
Pronájem části pozemku p.č. 1224/1 a části pozemku p.č. 1229 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1224/1 o výměře 2500 m2 a části pozemku p.č. 1229 o výměře 
216 m2, oba v k.ú. Mnichov pod Pradědem, za účelem sečení a uložení objemného materiálu 
žadatel H*** R***, Na Rovinách 192, Rozdrojovice 
vyhlášení záměru 7. 9. 2016 usnesení č. 992/38/2016, vyvěšeno od 25.10. do 9.11. 2016, 
roční pronájem 272 Kč 
 

 
 
1083/41/2016 
Pronájem části pozemku p.č. 1246 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1246 o výměře 200 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za 
účelem sečení 
žadatel K*** H***, Beskydská 639, Studénka 
vyhlášení záměru 7. 9. 2016, usnesení č. 993/38/2016, vyvěšeno od 25.10. do 9.11. 2016 
cena za roční pronájem 100 Kč 
 

 
 
1084/41/2016 
Pronájem pozemku p.č. 1558/2 a p.č. 1559/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem pozemku p.č. 1558/2 o výměře 278 m2 a pozemku p.č. 1559/2 o výměře 505 m2, 
oba v k.ú. Vrbno pod Pradědem, za účelem sečení - hospodaření 
žadatel Č*** F***, Střelniční 584, Vrbno pod Pradědem  
vyhlášení záměru 17. 10. 2016 usnesení č. 104//40/2016, vyvěšeno od 25. 10. do 9. 11. 
2016 cena za roční pronájem 100 Kč 
 

 
 
1085/41/2016 
Zábor veřejného prostranství - zřízení vyhrazeného parkování na pozemku p.č. 391/1 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
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se záborem veřejného prostranství - parkovacího místa na pozemku p.č. 391/1 ulice 
Myslivecká , žadatel: L*** Ž***, Myslivecká 588, Vrbno pod Pradědem 
cena za zábor veřejného prostranství za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího místa činí 
500 Kč/měsíc 
 

 
 
1086/41/2016 
Vyhodnocení poptávky na rekonstrukci rozvodů vody Krejčího 487-8 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem komise z otevírání obálek 
 
2. byla seznámena 
s protokolem komise z hodnocení nabídek 
 
3. rozhodla 
na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky firmě Vodo-topo instalace s.r.o. 
Přerov, IČO 28603575 
 
4. rozhodla 
o uzavření smlouvy s firmou Vodo-topo instalace s.r.o. Přerov, IČO 28603575 
 

 
 
1087/41/2016 
Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru na nám. Sv. Michala 535 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se žádostí o pronájem nebytového prostoru v domě s č. p. 535 na nám. Sv. Michala 
 
2. rozhodla 
o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v bytovém domě na nám. Sv. Michala 535 
na dobu jednoho roku s panem K*** Š*** pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1088/41/2016 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Ve Svahu 430 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 8 na ulici Ve Svahu 430, paní A*** G*** 
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1089/41/2016 
Žádost o souhlas s umístěním sídla v městském bytě na ulici nám. Sv. Michala 509 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním sídla pro potřeby Okresního výboru Českého svazu chovatelů v městském bytě 
č. 12 na ulici nám. Sv. Michala 509, nájemník bytu L*** J*** 
 

 
 
1090/41/2016 
Žádost o souhlas s umístěním sídla v městském bytě na ulici Ve Svahu 430 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním sídla pro potřeby Okresního výboru Českého svazu chovatelů v městském bytě 
č. 9 na ulici Ve Svahu 430, nájemník bytu A*** B*** 
 

 
 
1091/41/2016 
Žádost o přidělení bytu (2+1) mimo pořadník 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s přidělením bytu mimo schválený pořadník paní D*** V*** 
 

 
 
1092/41/2016 
Žádosti o přidělení bytu (3+1) mimo pořadník  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 3+1 mimo schválený pořadník paní I*** H*** 
 
2. ukládá 
připravit uvolněný vhodný byt 2+1 na byt rezervní, pro řešení naléhavých potřeb obyvatel 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 16. 12. 2016 

 
 

 
1093/41/2016 
Žádost o odložení termínu zaplacení kauce na byt 
 



 10 

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s odložením termínu zaplacení kauce na přidělený byt 0+1, žadatel pan Z*** J***, do  
16. 11. 2016 
 

 
 
1094/41/2016 
Žádost o možnost splácení peněžní jistoty   
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
se splácením peněžní jistoty ve výši šestinásobku měsíčního nájemného, která činí 8 952 Kč 
k bytu č. 8 o velikosti 2+1 na ulici Ve Svahu 430 
 

 
 
1095/41/2016 
Kluziště 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem mobilní ledové plochy v areálu TJ Sokol ve Vrbně pod 
Pradědem pro období od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 za cenu 1 Kč/měsíc. Město uhradí 
nájemci náklady na elektrickou energii. 
 

 
 
1096/41/2016 
Smlouva s TJ Sokol na provoz veřejných WC 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování veřejných WC mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem na období od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 
 

 
 
1097/41/2016 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výstavbu hasičské zbrojnice 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Moravskoslezským krajem a městem 
Vrbnem p. P. ve výši 10 mil. Kč na výstavbu hasičské zbrojnice 
 

 
 
1098/41/2016 
Pasport příjezdů ke garážím 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s pasportem příjezdů ke garážím 
 

 
 
1099/41/2016 
Zpevněné plochy pro kontejnery 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s řešením technického a estetického vzhledu míst pro kontejnery na separovaný odpad ve 
městě 
 

 
 
1100/41/2016 
Vodovod Mnichov - III. etapa 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
1) s výsledkem průzkumu zájmu o připojení obyvatel na nový vodovod v Mnichově  
 
2) s podmínkami dotačních titulů OPŽP 
 

 
 
1101/41/2016 
Smlouva o nájmu tiskáren 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o nájmu tiskárny č. 21/2016 s firmou Cartouche plus s.r.o., IČ: 278 404 
09 Horní Suchá 
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1102/41/2016 
Činnost Euroregionu Praděd a DSO Vrbensko 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s činností Euroregionu Praděd a Dobrovolného svazku obcí Vrbenska 
 

 
 
1103/41/2016 
Ustanovení pracovní skupiny - Domov pro seniory 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s ustanovením pracovní skupiny s cílem navrhnout nejvhodnější varianty provozu v rámci 
záměru výstavby nové budovy Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem, ve složení: 
Květa Kubíčková, Ing. Pavla Müllerová, Dana Magdálková, Mgr. Jan Vavřík, Karel Michalus, 
Mgr. Kristina Strouhalová, Ivana Remešová, DiS., Ing. Jitka Steinerová, Ing. Iveta Pešatová 
 

 
 
1104/41/2016 
Souhlas zřizovatele s realizací investičního projektu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s realizací investičního projektu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno pod 
Pradědem, okres Bruntál, v oblasti podpory výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol". 
Spoluúčast 10% z celkových předpokládaných výdajů ve výši 11 mil. Kč bude kryta z 
rozpočtu příspěvkové organizace. 
 

 
 
1105/41/2016 
Dopis pana I*** H*** 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s dopisem pana I*** H*** 
 
2. souhlasí 
se zněním odpovědi na dotazy pana I*** H*** 
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1106/41/2016 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s termínem konání vánočního jarmarku ve Vrbně pod Pradědem a jeho rozsahem 
 

 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

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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