
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

45. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 11. 1. 2017 
 

 
 
1168/45/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1169/45/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení:  
 
1110/42/2016-3 - podat novou ţádost o schválení instalace dopravního zrcadla v místě 
výjezdu na ul. Jesenickou 
Zodp.: Iliadisová Aneta                                                                            splněno 
  
1132/42/2016-3 - majetkoprávnímu odboru zajistit odstranění rozpadlých schodišťových 
stupňů před domem č.p. 401 na pozemku p.č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                        splněno 
  
1136/42/2016-2 - předloţit termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod 
Pradědem na rok 2017 zastupitelům města 
Zodp.: Ing. Adámek Miroslav                                                                    splněno 
  
1141/42/2016-1 - majetkoprávnímu odboru v návaznosti na úkol č. 986/38/2016-4 podat 
stanovisko k jednotlivým místům uvedeným ve zprávě "Posouzení rozhledových poměrů při 
kříţení komunikací" 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                         splněno 
  
1141/42/2016-2 - majetkoprávnímu odboru zadat zpracování studie na rekonstrukci objektu 
"DOMA" 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                         splněno 
  
1141/42/2016-3 - finančnímu odboru vyzvat příjemce dotací města k předloţení výroční 
zprávy za uplynulý rok a připravit změnu zásad; tu pak předloţit k projednání zastupitelům 
města 
Zodp.: Ing. Steinerová Jitka                                                                      splněno 
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1141/42/2016-4 - majetkoprávnímu odboru svolat jednání s TS Vrbno ohledně uzavírání 
smluv s podnikateli k třídění a likvidaci odpadů 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                            splněno 
  
1141/42/2016-5 - majetkoprávnímu odboru zpracovat situační zákres zahrádek a přístupové 
cesty v k.ú. Mnichov pro p.č. 1224/1 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                            splněno 
  
1153/44/2016-2 - předloţit přehled výdajů za právní sluţby v letech 2015 a 2016 
Zodp.: Remešová Ivana DiS.                                                                        splněno 
  
1155/44/2016-2 - prověřit moţnosti umístění kamery na ulici Střelniční 
Zodp.: Ing. Adámek Miroslav                                                                       splněno 
  
1164/44/2016-1 - předloţit stanovisko k problematice kaucí 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                            splněno 
  
1164/44/2016-2 - připravit odpověď pro pana M*** 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta                                                                            splněno 
 

 
 
1170/45/2017 
Rozpočtové opatření 8/2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 8/2016 
 

 
 
1171/45/2017 
Ţádost o příspěvek Studio STA - multimediální agentura o.p.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout příspěvek ţadateli, Studiu STA - multimediální agentuře o.p.s. 
 

 
 
1172/45/2017 
Proplacení nevyčerpané dovolené 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
proplacení nevyčerpané části dovolené za rok 2016 starostky a místostarostky města 
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1173/45/2017 
Přehled výdajů za právní sluţby v letech 2015 a 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s přehledem výdajů za poskytnuté právní sluţby pro potřeby Městského úřadu Vrbno pod 
Pradědem v roce 2015 a 2016 
 
2. ukládá 
zabývat se zajištěním právních sluţeb pro město 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 1. 2. 2017 

 
 

 
1174/45/2017 
Odvolání člena komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o odvolání člena Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku pana 
Jaroslava Hromjaka 
 

 
 
1175/45/2017 
MŠ Jesenická - oznámení o kontrole 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem o kontrole dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně 
provedené dne 22. 11. 2016 v rámci prověrky BOZP v Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, 
Jesenická 448 
 

 
 
1176/45/2017 
Ţádost o výměnu bytu Nové doby, nám. Sv. Michala  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s výměnou bytu 2+1 č. 12 na ulici nám. Sv. Michala 509 (nájemník L*** J***) za byt 2+1 č. 2 
na ulici Nové doby 417 (nájemník L***J***) 
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1177/45/2017 
Ţádost o souhlas k provedení úprav v bytě na ulici Palackého  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s provedením stavebních úprav v městském bytě č. 12 na ulici Palackého 606 (nájemník J*** 
V*** a Mgr. I*** V***) 
 

 
 
1178/45/2017 
Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1200/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1200/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o 
výměře 186 m2, za účelem sečení a parkování vozidla 
 

 
 
1179/45/2017 
Schválení pronájmu části pozemku p.č. 910 o výměře  480 m2 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku - části pozemku p.č. 910 o výměře 480 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
za účelem zahrady a stavby dřevníku 
nájemce: P*** S***, nám. Sv. Michala 504, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
cena za roční pronájem činí 1088 Kč (160 Kč pod stavbou a 928 Kč zahrada);  
o vyhlášení záměru na pronájem rozhodla rada města usnesením č.1128/42/2016  
dne 30. 11. 2016 
 

 
 
1180/45/2017 
Pronájem pískoviště 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části pozemku p.č. 1376 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 16 m2 za účelem 
provozování pískoviště za 1 Kč/rok 
ţadatel: SVJ Husova 490, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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1181/45/2017 
Zřízení vyhrazeného  parkovacího místa na pozemku p.č. 391/1 ( ulice Myslivecká) v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem, dle OZV č. 1/2016 o místních poplatcích 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
pro vozidlo SPZ 8T6 0535 na pozemku p.č. 391/1 (ulice Myslivecká před domem č.p. 589) 
ţadatelka I*** R***, Myslivecká 589, 793 26 Vrbno pod Pradědem, poplatek dle OZV č. 
1/2016 činí 500 Kč za měsíc 
 

 
 
1182/45/2017 
Dodatek ke smlouvě na pronájem kotelen 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 12 k Nájemní smlouvě o pronájmu objektů kotelen č. 28/2002 mezi 
Městem Vrbno pod Pradědem a TEPLEM VRBNO, s.r.o. za rok 2016 
 

 
 
1183/45/2017 
Dodatky ke smlouvám s TECHNICKÝMI SLUŢBAMI 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření  
a)   dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 60/2003 - MP k provádění svozu a zneškodňování 
komunálního odpadu mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a  TECHNICKÝMI SLUŢBAMI 
VRBNO s.r.o. 
 
b)   dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 60/2003 – MP k provádění třídění komunálního odpadu mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŢBAMI VRBNO s.r.o. 
 
c)   dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 60/2003 – MP k provádění svozu a zneškodňování 
komunálního odpadu z odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŢBAMI VRBNO s.r.o. 
 
d)   Smlouvy na provádění pěstebních a těţebních činností v lesích v majetku města  mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a  TECHNICKÝMI SLUŢBAMI VRBNO s.r.o 
 
e)    Smlouvy na provozování zařízení veřejného osvětlení mezi Městem Vrbnem pod 
Pradědem a  TECHNICKÝMI SLUŢBAMI VRBNO s.r.o 
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1184/45/2017 
Návrh řešení - rozhledové poměry u křiţovatek 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s návrhem řešení rozhledových poměrů u křiţovatek 
 
2. ukládá 
zajistit ořezy vegetace dle návrhu, s vyřazením lokality označené v obrazové dokumentaci 
číslem 17 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 22. 2. 2017 
 
3. ukládá 
komisi prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku navrhnout řešení 
dopravní situace v lokalitě označené číslem 22 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 22. 2. 2017 

 
 

 
1185/45/2017 
Kácení dřevin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p.č. 1185/1 v katastrálním území Vrbno pod 
Pradědem, důvodem kácení  je nevhodná výsadba v těsné blízkosti garáţí a špatný 
zdravotní stav 
 

 
 
1186/45/2017 
Úroky z jistiny 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se stanoviskem advokáta k poskytování úroků z jistoty nájemcům 
 
2. souhlasí 
s odpovědí na dotaz p. C*** M***z prosincového zasedání ZMě s úpravou 
 
3. ukládá 
informovat veřejnost o úročení kaucí skládaných nájemníky bytů v majetku města a odeslat 
dopis panu M*** 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 1. 2. 2017 
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1187/45/2017 
Ţádost o instalaci bezpečnostních kamer - ul. Střelniční 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s technickým řešením instalace kamery 
 
2. rozhodla 
neumístit v lokalitě Střelniční bezpečnostní kamery 
 
3. ukládá 
zaslat ţadatelce o instalaci bezpečnostní kamery informaci se zdůvodněním zamítnutí 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 1. 2. 2017 

 
 

 
1188/45/2017 
Seznam oprav MK 2017 a návrh na provedení oprav MK v roce 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se seznamem oprav MK 2017 
 
2. souhlasí 
s předloţeným návrhem realizace oprav v roce 2017 s přesunutím pořadí důleţitosti 
 
3. ukládá 
MPO zpracovat předběţné ocenění navrţených akcí oprav MK 2017 k rozhodnutí o jejich 
provedení v roce 2017 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 22. 2. 2017 

 
 

 
1189/45/2017 
Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. mění 
usnesení Rady města Vrbna pod Pradědem č.1104/41/2016 z 9. 11. 2016 
 
2. 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 14 mil. Kč bude kryta z 
rozpočtu příspěvkové organizace 
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1190/45/2017 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
redakční radě Zpravodaje Sdruţení obcí Vrbenska připravit návrh pravidel pro vydávání 
tohoto periodika i s návrhem úhrad za zveřejnění článků vyţádaných obcemi mikroregionu 
Vrbenska a dalšími subjekty 
Zodp.: Hana Janků TK: 22. 2. 2017 

 
 

 
 

 
 

 

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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