
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 51. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 26. 4. 2017 
 

 
 

 
1358/51/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1359/51/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
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.     splněno  
 
1272/49/2017-4 - vedení Města Vrbna pod Pradědem svolat tuto schůzku na duben 2017 
(kanalizace Mnichov) 
Zodp.: Květa Kubíčková      splněno 
 
1279/49/2017-2 - prověřit možnost umístění dopravních zrcadel v křižovatce Jesenická x 
Myslivecká a požádat o schválení jejich instalace 
Zodp.: Bc. Adam Macháč      splněno 
 
1288/49/2017-2 - připravit po ukončení jednání s příslušnými stranami návrh opravy místní 
komunikace Sklárenská včetně položkového rozpočtu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      TK: 7. 6. 2017 
 
1313/50/2017-2 - zapracovat vydávání čísel popisných dle směrnice za poplatek 
Zodp.: Bc. Adam Macháč      splněno 
 
1314/50/2017-3 - doplnit ve smlouvě finanční podmínky a termíny případné technické 
podpory geografického informačního systému Kompas 3.2 
Zodp.: Bc. Adam Macháč      splněno 
 
1336/50/2017-2 - vyzvat žadatele k předložení projektu autorizovaného projektanta pro 
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stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 
1356/50/2017-1 - jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu 
vodného a stočného od 1. 4. 2017 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Zdeněk Valenta      splněno 
 
1356/50/2017 2 - odpovědět písemně na dopis paní Anně Markové 
Zodp.: Květa Kubíčková      splněno 
 

 
 
1360/51/2017 
Hospodaření města za období 1-3/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hospodařením města za 1. kvartál roku 2017 
 

 
 
1361/51/2017 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro SDH 100.000 Kč 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč od poskytovatele - 
Moravskoslezského kraje pro jednotku dobrovolných hasičů 
 

 
 
1362/51/2017 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro SDH 400.000 Kč 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč od poskytovatele - MV ČR, 
generálního ředitelství HZS ČR pro jednotku dobrovolných hasičů 
 

 
 
1363/51/2017 
Odpověď rady města na stížnost pana L. B. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
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1. byla seznámena 
se zněním odpovědi (viz příloha). 
 
2. souhlasí 
se zněním odpovědi 
 

 
 
1364/51/2017 
Návrh komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti  a ochrany veřejného pořádku na 
umístění oboustranného zrcadla s proti mrznoucí úpravou 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se stanoviskem odboru výstavby a ŽP 
 
2. rozhodla 
podat žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci k Městskému úřadu 
Bruntál - umístění dopravního zrcadla na ul. Jesenické 
 

 
 
1365/51/2017 
Provoz dětského letního tábora Campanula 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s provozováním dětského letního tábora Campanula 2017 v termínu od od 1. 7. do 29. 8. 
2017 
 

 
 
1366/51/2017 
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 5. 4. 2017 
 

 
 
1367/51/2017 
Informace pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podání za rok 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
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1. byla seznámena 
s informací o počtu a způsobu vyřízení přijatých stížností a petic za rok 2016 
 

 
 
1368/51/2017 
Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro klub - Vrbenští Lišáci 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor - třída bývalých jeslí Jesenická na dobu 
jednoho roku 
 

 
 
1369/51/2017 
Zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 475/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zábor veřejného prostranství na části pozemku p.č. 475/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o 
výměře 12 m2 za účelem parkování vozidla po dobu jednoho roku 
 

 
 
1370/51/2017 
Žádost o výměnu bytu Ve Svahu Ve Svahu 424 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s výměnou bytu 2+1 č. 1 na ulici Ve Svahu 424 (nájemník I*** L***) za byt 1+kk č. 2 na ulici 
Ve Svahu 425 (nájemník H*** K***) 
 

 
 
1371/51/2017 
Zvýšení základního nájmu u nebytových prostor - garáží  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o navýšení základního nájemného u nebytových prostor - garáží na částku 700 Kč/měsíčně. 
Účtováno od 1. 7. 2017 
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1372/51/2017 
Změna pravidel pro hospodaření s byty 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
úpravu pravidel pro hospodaření s byty v bodě VI., odst. 2 - výše peněžní jistoty složené 
nájemcem při převzetí bytu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, dle novely 
občanského zákoníku 
 

 
 
1373/51/2017 
Dodatek ke smlouvě s TS na údržbu veřejné zeleně 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření dodatku mezi městem Vrbno pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 
VRBNO, s.r.o. na realizaci služeb - veřejná zeleň - sečení zatravněných ploch a údržba 
dřevin 
 

 
 
1374/51/2017 
Kotlíkové dotace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o spolufinancování výměny kotlů prostřednictvím Moravskoslezského kraje u nových 
kotlíkových dotací ve Vrbně pod Pradědem ve výši 1.500 Kč 
 

 
 
1375/51/2017 
Prodej zařízení DOMA 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s prodejem 1 ks robotu na krouhání a 1 ks elektrické pánve 60 l 
 

 
 
1376/51/2017 
Výroční zpráva MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2016 
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Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2016 
 

 
 
1377/51/2017 
Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv k produktům Microsoft 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 1 a 2 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv k produktům Microsoft 
mezi městem a poskytovatelem E LINKX a.s., IČ: 25847180, se sídlem Novoveská 1262/95, 
Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 
 

 
 
1378/51/2017 
Návrh modernizace sítě kamerového systému 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem firmy MX-NET Telekomunikace s.r.o. 
 
2. souhlasí 
s návrhem firmy MX-NET Telekomunikace s.r.o. 
 

 
 
1379/51/2017 
Doplnění smlouvy o dílo dle požadavků RM- dodání licence geografického 
informačního systému Kompas 3.2 vč. servisní smlouvy o technické podpoře 
programového vybavení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s doplněním smlouvy o dílo o bod 5 v části VI. (dle požadavků RM) - dodání licence 
geografického informačního systému Kompas 3.2 s moduly pro pasportizaci a správu 
místních komunikací a evidenci nemovitostí a zpracování dat pasportu místních komunikací. 
 
2. byla seznámena 
s návrhem servisní smlouvy o technické podpoře programového vybavení 
 

 
 
1380/51/2017 
Pokládka inženýrských sítí v pozemku p.č. 1407/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 



 7 

 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s právem provést stavbu inženýrských sítí na pozemku p.č. 1407/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 

 
 
1381/51/2017 
Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem v působnosti valné hromady TEPLO VRBNO s.r.o.  
 
1. volí 
předsedající VH Ing. Pavlu Müllerovou, 
 
2. volí 
zapisovatelku VH Mgr. Alenu Kiedroňovou, 
 
3. schvaluje 
program jednání valné hromady, 
 
4. souhlasí 
s prohlášením o vzdání se práva na včasné svolání valné hromady podle §184 odstavce 1, 
zákona ze dne 25. ledna 2012 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., ústním prohlášením 
učiněným na valné hromadě, 
 
5. byla seznámena 
s výsledkem auditu za rok 2016 dle bodu č. 3 programu valné hromady, 
 
6. souhlasí 
se zneplatněním neplatně provedeného podpisu na zprávě nezávislého auditora bývalým 
jednatelem společnosti, 
 
7. doporučuje 
jednateli, aby svým podpisem potvrdil platnost auditu, 
 
8. souhlasí 
s výzvou bývalému jednateli společnosti dle návrhu, 
 
9. souhlasí 
s podáním podnětu P ČR na prošetření činnosti bývalého jednatele společnosti TEPLO 
VRBNO s.r.o., 
 
10. byla seznámena 
se splněním finančního vypořádání za topnou sezónu 2016, 
 
11. souhlasí 
s ponecháním zisku za rok 2016 společnosti, 
 
12. souhlasí 
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s návrhem dozorčí rady provést vnitřní kontroly majetku a faktur od 1. 1. 2014 do 28. 2. 
2017. 
 

 
 
1382/51/2017 
Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s auditováním zprávy o vztazích společně s výroční zprávou dle návrhu jednatele 
TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. 
 

 
 
 
1383/51/2017 
Veřejná zakázka "Oprava MK 2017" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. projednala 
písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek na VZMR "Oprava MK 2017" 
 
2. rozhodla 
o přidělení VZMR dodavateli, který podal nejnižší nabídkovou cenu 
firma SILNICE.CZ s.r.o., IČO: 267 92 711, se sídlem Červený dvůr 918/7, Krnov, 794 01 
 
3. rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo s firmou SILNICE.CZ s.r.o., IČO: 267 92 711, se sídlem Červený 
dvůr 918/7, Krnov, 794 01 
 

 
 
 
1384/51/2017Veřejná zakázka "Stavební úpravy fasády budovy MěÚ Vrbno  
pod Pradědem"  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. projednala 
písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek na VZMR "Stavební úpravy fasády 
budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem" 
 
2. rozhodla 
o přidělení VZMR dodavateli, který podal nejnižší nabídkovou cenu 
firma AF Stav Krnov s.r.o., IČO: 050 91 632, se sídlem Čsl. armády 835/36, Krnov, 794 01 
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1385/51/2017 
Různé, diskuse  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení rady města č. 1313/50/2017 - směrnici o přidělování čísel popisných 
 
 
 

 

 
 
 

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 


		2017-05-12T08:05:23+0000
	Not specified




