
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 49. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 15. 3. 2017 
 

 
 

 
 
1270/49/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1271/49/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
862/33/2016-1 - radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu 
(Penzion DOMA Mnichov) 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
866/34/2016-2 - navrhnout u domů nástupní plochy pro zásahová vozidla hasičů s uvedením 
důsledků vybudování nástupních ploch a s odhadem finančních nákladů 
Zodp.: Bc. Ondřej Chalupa      TK: 18. 10. 2017 
 
1184/45/2017-2 - zajistit ořezy vegetace dle návrhu, s vyřazením lokality označené v 
obrazové dokumentaci číslem 17 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1184/45/2017-3 - komisi prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
navrhnout řešení dopravní situace v lokalitě označené číslem 22 
Zodp.: Ivana Remešová DiS.     splněno 
 
1224/48/2017-2 - řešit možnosti výměny nabíjecích baterií na elektrokola v půjčovně kol 
provozované městem a vytvoření sítě pro nabíjení elektrokol v okolí Vrbna p. P. 
Zodp.: Ivana Remešová DiS.     TK: 5. 4. 2017 
 
1255/48/2017-3 - zpracovat pravidla pro poskytování úroků z jistiny nájemníkům 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
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1272/49/2017 
Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem v působnosti valné hromady společnosti TECHNICKÉ 
SLUŽBY VRBNO s.r.o. po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
odstoupení člena dozorčí rady p. Ondřeje Chalupy 
 
2. jmenuje 
do funkce člena dozorčí rady p. Zdeňka Trojana 
 
3. schvaluje 
svolání schůzky k projektu vodovod Mnichov s účastí zástupců Města Vrbna pod Pradědem, 
zástupců osadního výboru Mnichov, zhotovitele projektu p. Sokola a zástupců 
TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. 
 
4. ukládá 
vedení Města Vrbna pod Pradědem svolat tuto schůzku na duben 2017 
Zodp.: Květa Kubíčková TK: 5. 4. 2017 

 
 

 
1273/49/2017 
Smlouva o dílo - čištění místních komunikací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s návrhem smlouvy na realizaci služeb - čištění místních komunikací mezi objednatelem 
Městem Vrbnem pod Pradědem a zhotovitelem TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy na realizaci služeb - čištění místních komunikací mezi objednatelem 
Městem Vrbnem pod Pradědem a zhotovitelem TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
 

 
 
1274/49/2017 
Návrh na udělení Ceny města - Stanovisko kulturní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se stanoviskem kulturní komise k navrženým kandidátům na ocenění města 
 
2. doporučuje 
zastupitelstvu města udělit Čestné občanství dle návrhu rady města 
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3. ukládá 
připravit návrh na udělení Čestného občanství do jednání zastupitelstva dne 29. 3. 2017 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 15. 3. 2017 

 
4. uděluje 
Poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem: 
 
 paní Haně Kauerové za práci ve Vrbenském klubíčku, z.s. a podporu rodin 

vychovávajících děti se zvláštními potřebami, 
 

 panu Liboru Urbanovi za organizování sportovních a společenských akcí a práci pro 
rozvoj místní části Mnichov 

 
 

 
1275/49/2017 
Návrh na udělení odměny 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o udělení odměny Mgr. Janu Vavříkovi, řediteli DPS Vrbno, za organizaci projektu "Jedeme v 
tom společně - Jedeme do Paříže" dle předloženého návrhu 
 

 
 
1276/49/2017 
Žádost o umístění orientačních směrovek k cukrárně 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s žádostí paní Heleny Vondrové o povolení umístění orientačních směrovek k cukrárně  
v rámci orientačního systému města. 
 
2. souhlasí 
s umístěním orientačních směrovek v rámci orientačního systému města za poplatek  
dle platného ceníku 
 

 
 
1277/49/2017 
MŠ Jesenická - Souhlas s přijetím daru 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím finančního daru na akce pořádané MŠ Jesenická od Ing. Petra Grosse ve výši 
5.000 Kč 
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1278/49/2017 
Termín zápisu do MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 

 s termínem zápisu do MŠ Jesenická, okres Bruntál, příspěvková organizace, který je 
stanoven ve dnech 3. a 4. května,  
 

 s termínem zápisu do MŠ Ve Svahu, příspěvkové organizace, stanoveným                  
na 4. května 2017 

 
 

 
1279/49/2017 
Zápis komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku  
ze dne 22. 2. 2017 
 
2. ukládá 
prověřit možnost umístění dopravních zrcadel v křižovatce Jesenická x Myslivecká a požádat 
o schválení jejich instalace 
Zodp.: Bc. Adam Macháč TK:  5. 4. 2017 

 
 

 
1280/49/2017 
Zápis z jednání kulturní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání kulturní komise č.2/2017 ze dne 20. 2. 2017 
 

 
 
1281/49/2017 
Plán oprav 2017  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
plán oprav bytového fondu na rok 2017 
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1282/49/2017 
Žádost o výměnu bytu - 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 M*** D***) za byt 2+1 č. 8 
na ulici nám. Sv. Michala 514 (nájemník Z*** D***) 
 

 
 
1283/49/2017 
Úroky z jistoty 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s důvodovou zprávou k úrokům z jistoty 
 
2. souhlasí 
s variantou řešení 1 s doplněním smluvních podmínek o 0% úrocích do nájemních smluv 
 

 
 
1284/49/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bezručova 418 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bezručova 418, mezi Z*** V*** 
(nájemník) a J*** Š***(podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1285/49/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Nové doby 416 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Nové doby 416, mezi A*** M*** 
(nájemník) a M*** T*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1286/49/2017 
Smlouva o uzavření služebnosti č. 27/2017-MP 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti č. 27/2017-MP uzavřenou mezi 
Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (strana povinná) 
a Daliborem Remešem a Leonou Remešovou, oba bytem trvale Myslivecká 589, 793 26 
Vrbno pod Pradědem (strana oprávněná), týkající se služebných pozemků parc. č. 1146 
a1165/3 zapsaných na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem,  
na kterých se zřídí služebnost stezky a cesty v rozsahu GP č. 725-7/2017 
 

 
 
1287/49/2017 
Přijetí dotace "Protipovodňová opatření města Vrbna pod Pradědem"  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací o přijetí dotace na projekt "Protipovodňová opatření města Vrbna pod Pradědem" 
 

 
 
1288/49/2017 
Komunikace Sklárenská 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se stavem komunikace Sklárenská 
 
2. ukládá 
připravit po ukončení jednání s příslušnými stranami návrh opravy místní komunikace 
Sklárenská včetně položkového rozpočtu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 26. 4. 2017 

 
 

 
1289/49/2017 
Zápisy sportovní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisy z jednání sportovní komise 
 

 
 
1290/49/2017 
Žádost o změnu účelových výdajů již poskytnuté dotace 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se změnou výdajů poskytnuté dotace na akci "Jedeme v tom společně 2, aneb Jedeme do 
Paříže" 
 

 
 
1291/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace na činnost - Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000Kč z programu I. žadateli - Dětskému pěveckému sboru 
Sedmihlásek 
 

 
 
1292/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek - XX. jarní koncert 
spojený s X. ročníkem festivalu DPS 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč žadateli - Dětskému pěveckému sboru Sedmihlásek - 
na akci XX. Jarní koncert spojený s X. ročníkem festivalu DPS 
 

 
 
1293/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek - Vánoční koncert 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč žadateli - Dětskému pěveckému sboru Sedmihlásek - 
na akci Vánoční koncert 
 

 
 
1294/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek - Vánoční rolnička 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Dětskému pěveckému sboru Sedmihlásek - 
na akci Vánoční rolnička 
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1295/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - 23. Školní akademie 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč žadateli - Základní škole Vrbno p. P. - na akci  
23. Školní akademie 
 

 
 
1296/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - Čarodějná noc  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Základní škole Vrbno p. P. - na akci Čarodějná noc 
 

 
 
1297/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - dětský pěvecký sbor 
Harmonie  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč dětskému pěveckému sboru Harmonie při ZŠ Vrbno 
pod Pradědem z programu I. na činnost 
 

 
 
1298/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - Marioneta  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Základní škole Vrbno p. P. - na akci Marioneta 
 

 
 
1299/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - Řezbářská soutěž 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Základní škole Vrbno p. P. - na akci Řezbářská soutěž 
 

 
 
1300/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - Vánoční jarmark 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Základní škole Vrbno p. P. - na akci Vánoční jarmark 
 

 
 
1301/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Základní škola Vrbno p. P. - Velká cena Vrbna pod 
Pradědem v šachu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli - Základní škole Vrbno p. P. - na akci Velká cena Vrbna pod 
Pradědem v šachu 
 

 
 
1302/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Levicový klub žen 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace na činnost ve výši 5.000 Kč žadateli - Levicovému klubu žen Vrbno pod 
Pradědem 
 

 
 
1303/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace – Zvonek, spolek pro obnovu kultury a řemesel Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč žadateli - Zvonku, spolku pro obnovu kultury  
a řemesel Vrbenska 
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1304/49/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - FIKYNO, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč žadateli - FIKYNO, z.s. - na akci Würbental Metalfest 
2017 
 

 
 
1305/49/2017 
Přijetí darů pro JSDH 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí finančních darů na nákup termovizní kamery pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů ve Vrbně pod Pradědem od dárců - Reného Darmovzala, Mnichov 360, Vrbno  
pod Pradědem ve výši 5.000 Kč a Petra Vosáhla, Kopečná 305, Vrbno ve výši 2.000 Kč 
 

 
 
1306/49/2017 
Konkurzní řízení na ředitele Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, 
okres Bruntál, příspěvkové organizace, IČ: 70947520 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vyhlašuje 
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola 
Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ: 70947520, 
s pravděpodobným termínem nástupu do funkce 01. 09. 2017 
 
2. schvaluje 
požadavky pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, 
příspěvková organizace, IČ: 70947520, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, dle předloženého návrhu 
 
3. jmenuje 
tajemníkem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, 
okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ: 70947520, paní Ivanu Remešovou DiS. 
 

 
 
1307/49/2017 
Žádost o odstranění městského rozhlasu 
 
 



 11 

Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s odstraněním hlásiče městského rozhlasu č. 25 
 
2. doporučuje 
hlásič č. 25 posunout na vhodné místo v dosahu 
 

 
 
1308/49/2017 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 29. 3. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 29. 3. 2017 
 

 
 
1309/49/2017 
Festival dračích lodí na přehradě Slezská Harta 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o účasti Města Vrbna pod Pradědem na "Festivalu dračích lodí na přehradě Slezská Harta 
2017" ve dnech 25. - 27. 8. 2017 v rámci prezentace města 
 
2. rozhodla 
o zaplacení účastnického poplatku ve výši 5.250 Kč 
 

 
 
1310/49/2017 
Různé, diskuse - Sdružení pohřebnictví 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. mění 
č. 1259/48/2017 ze dne 22. 2. 2017 
 
2. doporučuje 
uzavření Smlouvy o členství ve Sdružení pohřebnictví v ČR, mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a Sdružením pohřebnictví v ČR, z.s. 
 
 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 
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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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