
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 52. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 5. 2017 
 

 
 
1386/52/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1387/52/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1356/50/2017-3 - předložit členům zastupitelstva plán oprav bytového fondu na rok 2017 a 
přehled, jak byl splněn plán oprav na rok 2016 a které akce byly přesunuty 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 

 
 
1388/52/2017 
Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková 
organizace za rok 2016 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výroční zprávou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvkové 
organizace, za rok 2016 
 

 
 
1389/52/2017 
Výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
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1. byla seznámena 
s výroční zprávou Domova pro seniory Vrbno, Mnichov 262, za rok 2016 
 

 
 
1390/52/2017 
Žádost o využití investičního fondu - nákup průmyslové pračky 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s čerpáním z investičního fondu Domova pro seniory Vrbno, Mnichov 262, za účelem koupě 
nové průmyslové pračky ve výši 191.885 Kč vč. DPH 
 

 
 
1391/52/2017 
Zásady pro přijímání, evidenci, vrácení a likvidaci ztrát a nálezů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
vnitřní směrnici města "Zásady pro přijímání, evidenci, vrácení a likvidaci ztrát a nálezů" s 
účinností od 1. 6. 2017 
 

 
 
1392/52/2017 
Přijetí nepeněžitého daru od firmy Datec Technologies Ltd. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stahuje z projednání 
návrh přijetí nepeněžitého daru 
 

 
 
1393/52/2017 
Zápis z jednání kulturní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání kulturní komise č. 4/2017 ze dne 12.4.2017 
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1394/52/2017 
Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby těžce pohybově postižené ve dvoře 
Městského úřadu ve Vrbně p. P. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zprávou o možnosti zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby těžce pohybově 
postižené ve dvoře Městského úřadu ve Vrbně p. P. 
 
2. rozhodla 
o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby těžce pohybově postižené ve dvoře 
Městského úřadu ve Vrbně p. P. 
 
3. rozhodla 
zpracovat v roce 2018 projektovou dokumentaci k využití části pozemku parc. č. 1182 v k.ú. 
Vrbno p. P. ke zřízení nových parkovacích míst pro potřeby MěÚ Vrbno p. P. 
Zodp.: Bc. Adam Macháč TK: 04. 04. 2018 

 
 

 
1395/52/2017 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvkové 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 169.677,21 Kč. 
 
3. schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 169.677,21 Kč takto: 
- 119.677,21 Kč do rezervního fondu  
- 50.000 Kč do fondu odměn 
 

 
 
1396/52/2017 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvkové 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
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2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 98,38 Kč. 
 
3. schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 98,38 Kč do rezervního fondu. 
 

 
 
1397/52/2017 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Základní školy Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, Školní 477, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 9.495,50 Kč. 
 
3. schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 9.495,50 Kč do rezervního fond. 
 
4. schvaluje 
použití částky 9.465,77 Kč z rezervního fondu na úhrady nákladů spojených se sportovní a 
kulturní činností žáků školy. 
 

 
 
1398/52/2017 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková 
organizace, Ve Svahu 578, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
2. schvaluje 
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 35.907,45 Kč. 
 
3. schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 35.907,45 Kč takto: 
- 15.907,45 Kč do rezervního fondu 
- 20.000,- Kč do fondu odměn. 
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1399/52/2017 
Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Domova pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, Mnichov 262, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
2. schvaluje 
hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši -127.292,21 Kč. 
 
3. byla seznámena 
s pokrytím ztráty ve výši 127.292,21 Kč z rezervního fondu 
 

 
 
1400/52/2017 
Rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací 
 

 
 
1401/52/2017 
Smlouva na přezkum hospodaření města za rok 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy o provedení přezkumu hospodaření Města Vrbna pod Pradědem za rok 
2017 s auditorem Ing. Jiřím Turoněm 
 

 
 
1402/52/2017 
Žádost o dofinancování projektu "Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod 
Pradědem" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s. ve výši 3.296 Kč na 
dofinancování projektu "Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem" 
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1403/52/2017 
Žádost o poskytnutí dotace na sportovní akci "Velké setkání pozitivních příznivců 
pohybu" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace žadateli I*** H*** ve výši 5.500 Kč na sportovní akci "Velké setkání 
pozitivních příznivců pohybu" z důvodu vyčerpání finančních prostředků 
 

 
 
1404/52/2017 
Žádost o dotaci pro Linku bezpečí, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o neposkytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro účely provozování linky bezpečí 
 

 
 
1405/52/2017 
Přehled plnění plánu oprav bytového fondu 2016 a plán oprav bytového fondu  
na rok 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s plánem oprav bytového fondu 2017 a přehledem plnění plánu oprav za rok 2016, který 
bude předložen zastupitelstvu 
 
2. doporučuje 
majetkoprávnímu odboru upřesnit formulace pro lepší přehlednost 
 

 
 
1406/52/2017 
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s pořadníkem žádostí o byt v domu s pečovatelskou službou 
 
2. rozhodla 
o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Husova 627 mezi Městem Vrbnem pod 
Pradědem a paní B*** H*** 
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1407/52/2017 
Oznámení o vstupu na pozemek 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s oznámením vstupu na pozemek p.č. 1138, 2/1, 18, a 1371, všechny v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem z důvodu odstranění poruch na vedení sítě elektronických komunikací 
 

 
 
1408/52/2017 
Kácení dřevin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením 2 ks lípy srdčité rostoucí na pozemku p.č. 967/12 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
žadatel: HROŠÍ STAVBY MORAVA a.s., Hodolanská 32, 779 00 Olomouc 
 

 
 
1409/52/2017 
Pronájem pozemku p.č. 255 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu pozemku p.č. 255 o výměře 318 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
za účelem zahrady,  
nájemce: P*** F***, Mnichov 271, roční platba za pronájem činí 636 Kč,  
vyhlášení záměru dne 5. 4.  2017, usnesení č.1339/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
 

 
 
1410/52/2017 
Pronájem pozemku p.č. 283 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu pozemku p.č. 283 o výměře 955 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
za účelem zahrady a již stávající stavby ČOV, 
nájemce: K***O***, Mnichov 328, cena činí 1.910 Kč/rok,  
vyhlášení záměru dne 5. 4. 2017, usnesení č. 1340/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
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1411/52/2017 
Pronájem pozemku p.č. 575 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu pozemku p.č. 575 o výměře 571 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
za účelem zahrady, stavby skleníku a hospodářské budovy,  
nájemce: G***Z***, Mnichov 351, cena za pronájem činí 1.588 Kč/rok (13,26 m2 skleník,  
13,58 m2 přístřešek , pergola a hosp. budova 29 m2) 
vyhlášení záměru dne 5. 4. 2017, usnesení č. 1341/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
 

 
 
1412/52/2017 
Pronájem pozemků p.č. 579/2 a 580 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 579/2 o výměře 225 m2 a pozemku p.č. 580 o výměře 331 m2  
v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem přístupu k domu a zahrady,  
nájemce: P*** K***, Mnichov 366, cena pronájem činí 1.112 Kč/rok,  
vyhlášení záměru dne 5. 4. 2017, usnesení č.1342/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
 

 
 
1413/52/2017 
Pronájem pozemku p.č. 1005 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 1005 o výměře 293 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
za účelem zahrady, 
nájemce P*** R***, Husova 414, Vrbno pod Pradědem, částka za pronájem činí 586 Kč/rok, 
vyhlášení záměru dne 5. 4. 2017, usnesení č. 1343/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
 

 
 
1414/52/2017 
Pronájem pozemku p.č. 1008 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 1008 o výměře 422 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
za účelem zahrady, 
nájemce: A*** T***, Husova 306, Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 844 Kč/rok, 
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vyhlášení záměru dne 5. 4. 2017, usnesení č. 1344/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
 

 
 
1415/52/2017 
Pronájem pozemku p.č. 1120 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 1120 o výměře 406 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
za účelem zahrady, nájemce: K*** F***, Mnichov 257, cena za pronájem 816 Kč/rok,  
vyhlášení záměru dne 5. 4. 2017, usnesení č. 1345/50/2017, vyvěšeno od 19. 4. 2017 
 

 
 
1416/52/2017 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 118/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-
813373/2/2SOBS/2017 (číslo města 118/2017/2017-MP), která se týká výstavby zemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 592 a 719/1 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
ve vlastnictví města. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 

 
 
1417/52/2017 
Vyhodnocení poptávky na Rekonstrukci rozvodů teplé vody sídliště sv. Michala  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem komise z otevírání obálek 
 
2. byla seznámena 
s protokolem komise z hodnocení nabídek 
 
3. rozhodla 
na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky společnosti VLIVA Krnov s.r.o., 
Krnov – Pod Cvilínem, Chářovská 1124/119, PSČ 794 01 (IČ: 47679743) 
 
4. rozhodla 
o uzavření smlouvy se společností VLIVA Krnov s.r.o., Krnov – Pod Cvilínem, Chářovská 
1124/119,  PSČ 794 01 (IČ: 47679743) 
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1418/52/2017 
Vyhodnocení poptávky na Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova č. p. 419 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem komise z otevírání obálek 
 
2. byla seznámena 
s protokolem komise z hodnocení nabídek 
 
3. rozhodla 
na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky společnosti AGIST s.r.o., Krnov, 
Vrchlického 1194/20, PSČ 794 01 (IČ 29445671) 
 
4. rozhodla 
o uzavření smlouvy se společností AGIST s.r.o., Krnov, Vrchlického 1194/20, PSČ 794 01  
(IČ 29445671) 
 

 
 
1419/52/2017 
Informace - stížnost pana L. B. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s dopisem pana L. B*** ze dne 2.5.2017 
 
2. byla seznámena 
se zněním odpovědi 
 

 
 
1420/52/2017 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 29. 5. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 29. 5. 2017 
 

 
 
1421/52/2017 
Žádost o poskytnutí individuální dotace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč V. Zvědělíkovi za sportovní výsledky a 
reprezentaci města 
 

 
 
1422/52/2017 
Změna využití účelu příspěvku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. mění 
usnesení č. 1113/42/2016 ze dne 30.11.2016 
 
2. schvaluje 
příspěvek Města Vrbna pod Pradědem Euroregionu Praděd ve výši 10.000 Kč na výrobu 
souhrnných tiskovin pro letní sezónu 2017 
 

 
 
1423/52/2017 
Informace o jmenování nového člena komise pro projednávání přestupků 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se jmenováním nového člena komise pro projednávání přestupků pana Zdeňka Trojana 
 

 
 
1424/52/2017 
Technické zhodnocení vozidla PVP 27 T815 (hasičská plošina) 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zahájením přípravné fáze projektu technického zhodnocení vozidla PVP 27 T815 
(hasičská plošina) 
 

 
 

 
1425/52/2017 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uspořádáním cyklistického kritéria O Černého mnicha dne 28. května 2017 od 10 do 14 
hod v areálu BMX Černá Opava v Mnichově 
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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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