
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

47. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 6. 2. 2017 
 

 
 
1196/47/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 
 

 
 
1197/47/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1173/45/2017-2 - zabývat se zajištěním právních služeb pro město 
Zodp.: Ing. Adámek Miroslav     splněno 
 
1186/45/2017-3 - informovat veřejnost o úročení kaucí skládaných nájemníky bytů v majetku 
města a odeslat dopis panu Malcovi 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1187/45/2017-3 - zaslat žadatelce o instalaci bezpečnostní kamery informaci se 
zdůvodněním zamítnutí 
Zodp.: Ing. Adámek Miroslav     splněno 
 

 
 
1198/47/2017 
Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem ve funkci Valné hromady společnosti TECHNICKÉ 
SLUŽBY VRBNO s.r.o. po projednání: 
 
1. schvaluje 
a doplňuje člena dozorčí rady p. Ondřeje Chalupu 
 
2. bere na vědomí 
záměr zakoupit kropící nástavbu 
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3. schvaluje 
měsíční odměnu jednateli dle návrhu 
 
4. ukládá 
jednateli vyhotovit dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele k uvedenému bodu 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 22. 02. 2017 

 
 

 
1199/47/2017 
Vyhlášení záměru - klubovna ul. Husova 627 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor, klubovna Domu s pečovatelskou 
službou, Husova 627, Vrbno pod Pradědem, na rok 2017 
 

 
 
1200/47/2017 
Změna člena kulturní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odvolává 
člena kulturní komise paní Petru Demelovou 
 
2. jmenuje 
člena kulturní komise paní Nikolu Juříkovou 
 

 
 
1201/47/2017 
Žádost o projednání se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" od Spolku 
Lungta 
 
2. rozhodla 
nepřipojit se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
 

 
 
1202/47/2017 
DPS Mnichov - poptávka uhlí 
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Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací ředitele Domova pro seniory Vrbno o zaslání poptávky na dodávku a dovoz 
hnědého uhlí ořech 2 
 

 
 
1203/47/2017 
DPS Mnichov - čerpání finančních prostředků z investičního fondu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s dopisem ředitele Domova pro seniory Vrbno o čerpání investičního fondu za účelem 
zakoupení automatické pračky ve výši 120.797 Kč 
 

 
 
1204/47/2017 
Projekt "Sociální byty - Hřbitovní 8" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou TIZZI engineering s.r.o. se 
sídlem v Kroměříži na zpracování projektové žádosti dle předložené cenové nabídky 
 
2. souhlasí 
s podáním projektové žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, cíl 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
3. rozhodla 
o uzavření smlouvy mezi městem Vrbno pod Pradědem a Ing. Romanem Macoszkem na 
zpracování projektové dokumentace dle předložené nabídky 
 

 
 
1205/47/2017 
Projekt regenerace sídliště Husova 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou Dimense, v.o.s., se 
sídlem v Brně, na zpracováním Projektu regenerace sídliště Husova dle předložené cenové 
nabídky 
 

 
 
 



 4 

1206/47/2017 
Poptávka na PD Kulturní dům  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zněním poptávky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení akce 
Kulturní dům ve městě Vrbně pod Pradědem s úpravou 
 

 
 
1207/47/2017 
Dodatek č. 2 ke SoD Ing. Zajíček 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou 
Coop-arch, František Zajíček, Olomouc na zpracování PD úpravy veřejného prostranství 
kolem okružní křižovatky ve Vrbně p. P. s úpravami 
 

 
 
1208/47/2017 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1178 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1178 o výměře 211 m2 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za účelem sečení, žadatel R*** B***, Nádražní 207, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1209/47/2017 
Pronájem třídy bývalých jeslí v budově MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pronájem třídy bývalých jeslí v budově MŠ Jesenická do června 2017 za účelem podpory 
mládeže a rozvoje volnočasových aktivit, cena za pronájem 1000 Kč/rok plus služby 
žadatel: turistický oddíl Vrbenští lišáci, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1210/47/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouva o právu umístit stavbu 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvy o právu umístit stavbu, která se týká prodloužení vodovodního řadu zahrádky pod 
Stavařem na pozemcích parc. č. 92/1 a 150/1 ve vlastnictví města se stavebníkem (a 
budoucím oprávněným) TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

 
 
1211/47/2017 
Přidělení bytu dle pořadníku na nám. Sv. Michala 513 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 1 na nám. Sv. Michala 513 dle pořadníku panu M*** H*** 
 

 
 
1212/47/2017 
Žádost o přechod nájmu bytu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přechodem nájmu bytu č. 10, Bezručova 419, na pana J*** U*** 
 

 
 
1213/47/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na nám. Sv. Michala 505 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na nám. Sv. Michala 505, mezi B*** K*** 
(nájemník) a A*** R*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1214/47/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Sadová 497 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Sadová 497, mezi M*** T***(nájemník) 
a I*** A***(podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
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1215/47/2017 
Zápis č. 11 z jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem č. 11 z jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 

 
 
1216/47/2017 
Opravy místních komunikací v roce 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem na schválení pořadí oprav MK 2017 včetně finančního ocenění dle položkového 
rozpočtu 
 
2. souhlasí 
s vypracováním zadávací dokumentace a výzvy k podání cenových nabídek pro opravy MK 
2017 dle důvodové zprávy 
 

 
 
1217/47/2017 
Smlouva s ČEZ - přeložka NN novostavba hasičské zbrojnice 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie 
mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 Děčín a Městem Vrbnem pod 
Pradědem 
 

 

 
 

 

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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