
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

44. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 12. 2016 
 

 
 
1144/44/2016 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1145/44/2016 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
867/34/2016-3 - předložit vyhodnocení příměstského tábora 
Zodp.: Ivana Remešová DiS.     splněno 
 
1092/41/2016-2 - připravit uvolněný vhodný byt 2+1 na byt rezervní, pro řešení naléhavých 
potřeb obyvatel 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 

 
 
1146/44/2016 
Návrh na vyřazení majetku SKaV Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyřazení majetku SKaV Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace v celkové hodnotě 
5.370,23 Kč dle předloženého návrhu 
 

 
 
1147/44/2016 
Smlouva o poskytnutí dotace SDH 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí dotace ve výši 6.200 Kč na finanční podporu zabezpečení plošného pokrytí území 
MS kraje jednotkami PO od poskytovatele - Moravskoslezského kraje 
 

 
 
1148/44/2016 
Přijetí sponzorského daru - DPS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím sponzorského daru od pana Františka Krejčího a firmy Propos (Ing. Petr Obrusník) 
pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262, v celkové výši 3.000 Kč 
 

 
 
1149/44/2016 
Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 

 
 
1150/44/2016 
Zápis komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku ze dne 23. 11. 
2016 
 
2. byla seznámena 
s vypracovaným materiálem členů komise "Posouzení rozhledových poměrů při křížení 
komunikací ve Vrbně pod Pradědem" 
 

 
 
1151/44/2016 
Poskytování právního a psychologického poradenství pro občany 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
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1. byla seznámena 
s přehledem činnosti poskytování právního a psychologického poradenství za rok 2016 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou Virágovou a 
uzavření dohody s Mgr. Miroslavem Piňosem od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 
 

 
 
1152/44/2016 
Vyhodnocení příměstského tábora 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s vyhodnocením příměstského tábora 2016 s názvem Pohádková cesta kolem světa 
 

 
 
1153/44/2016 
Schválení dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o poskytnutí právní pomoci 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 30. 6. 2015 o poskytnutí právní pomoci a 
odměně za ni na dobu jednoho roku 
 
2. ukládá 
předložit přehled výdajů za právní služby v letech 2015 a 2016 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 11. 01. 2017 

 
 

 
1154/44/2016 
Návrh na odprodej majetku - DPS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem ředitele Domova pro seniory Vrbno Mgr. Jana Vavříka na odprodej majetku dle 
přiloženého soupisu 
 
2. nesouhlasí 
návrhem prodeje uvedeného majetku Domova pro seniory za uvedenou prodejní cenu 
 

 
 
1155/44/2016 
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Žádost o instalaci bezpečnostních kamer - ul. Střelniční 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s žádostí MUDr. E*** M***, bytem ***, ze dne 5. 12. 2016  
o projednání možnosti instalace bezpečnostních kamer na ul. Střelniční 
 
2. ukládá 
prověřit možnosti umístění kamery na ulici Střelniční 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 11. 01. 2017 

 
 

 
1156/44/2016 
Vyřazení majetku MÚ 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyřazením a likvidací majetku dle předloženého návrhu likvidační komise 
 

 
 
1157/44/2016 
Pronájem "Kotlíku" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu nebytových prostor: 
 
část budovy č.p. 469 na pozemku p.č. 1393 v k.ú. Vrbno pod Pradědem - bývalý "Kotlík" na 
ul. Husova za účelem provozování spolkových aktivit 
žadatel: OPEN HOUSE o.p.s., Dr. E. Beneše 47, 792 01  Bruntál  
nájem: 30,- Kč/m2/měsíc + náklady za služby 
 

 
 
1158/44/2016 
Změna bytové rezervy  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se směnou bytu č. 1 o velikosti 3+1 na ulici nám. Sv. Michala 513 (bytová rezerva) za byt č. 5 
o velikosti 1+1 na ulici nám. Sv. Michala (volný byt) 
 

 
 
1159/44/2016 
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Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího 488  
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 202 na ulici Krejčího 488, panu R*** V*** 
 

 
 
1160/44/2016 
Pronájem nebytového prostoru na nám. Sv. Michala 535  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 1087/41/2016 ze dne 9. 11. 2016 
 
2. nesouhlasí 
s prodloužením termínu úhrady dlužné částky 
 

 
 
1161/44/2016 
Úprava Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města 
Vrbna pod Pradědem - Podnájem bytu  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem na úpravu Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku 
města Vrbna pod Pradědem 
 
2. schvaluje 
úpravu Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna 
pod Pradědem s úpravou bodů 3 a 4 
 

 
 
1162/44/2016 
Vyhodnocení poptávky na "Úklid budovy MÚ Vrbno pod Pradědem" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem o otevírání obálek a písemným záznamem o posouzení a hodnocení nabídek 
na "Úklid budovy MÚ Vrbno pod Pradědem" 
 
2. rozhodla 
o přidělení zakázky firmě Michal Polok, Hynčice 16, 793 92 Město Albrechtice, IČ: 74875671 
 
3. rozhodla 
o uzavření smlouvy mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou Michal Polok, Hynčice 16, 
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793 92 Město Albrechtice, IČ: 74875671 
 
1163/44/2016 
Směrnice č. 8/2016 O provozu kamerového systému 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
směrnici č. 8/2016 O provozu kamerového systému 
 

 
 
1164/44/2016 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit stanovisko k problematice kaucí 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 11. 01. 2017 

 
2. ukládá 
připravit odpověď pro pana Malce 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 11. 01. 2017 

 
 

 
1165/44/2016 
Komentář k novým požadavkům z pohledu zpracovatele návrhu Územního plánu 
Vrbno pod Pradědem z listopadu 2013 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s komentářem k novým požadavkům z pohledu zpracovatele návrhu Územního plánu Vrbna 
pod Pradědem z listopadu 2013 vypracovaným Ing. arch. Helenou Salvetovou  - zodpovědný 
projektant Územního plánu Vrbno pod Pradědem 
 
2. souhlasí 
s návrhem komentáře Ing. arch. Heleny Salvetové a trvá na zachování plochy OK-Z67 
 

 
 
1166/44/2016 
Smlouva na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s návrhem smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2017 
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2. rozhodla 
o podpisu smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2017 
 

 
 
1167/44/2016 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zapůjčení objektu DOMA osadnímu výboru Mnichov dne 31. 12. 2016 za úhradu energie 
 

 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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