
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 53. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 7. 6. 2017 
 

 
 

 
1426/53/2017 

Zahájení a schválení programu 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 

 
1427/53/2017 

Kontrola plnění usnesení 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1288/49/2017-2 - připravit po ukončení jednání s příslušnými stranami návrh opravy místní 
komunikace Sklárenská včetně položkového rozpočtu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 

 

 
1428/53/2017 

Hospodaření města za období 1-4/2017 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s hospodařením města za období 1-4/2017. 
 

 

 
1429/53/2017 

Přijetí daru - Domov pro seniory 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
s přijetím daru pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262, od Konto Bariéry - Nadace 
Charty 77 ve výši 25.000 Kč na zakoupení polohovací postele 
 

 

 
1430/53/2017 

Přijetí nepeněžitého daru od firmy Datec Technologies Ltd. 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí nepeněžitého daru - 1.200 kusů náramkových silikonových řemínků a plastových 
krytů pro tyto řemínky od firmy Datec Technologies Ltd., organizační složky, se sídlem ČSA 
31/944, Zábřeh pro školní a kulturní účely. 
 

 

 
1431/53/2017 

Propagace města v regionálním Deníku  

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s propagací města v letní příloze regionálního Deníku firmy VLTAVA LABE MEDIA 
 

 

 
1432/53/2017 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub radost 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s dopisem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub radost ze dne  
13.05.2017 
 
2. rozhodla 
neposkytnout finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
 

 

 
1433/53/2017 

Mobilní hospic Strom života 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s dopisem Mobilního hospice Strom života se sídlem v Novém Jičíně a zvážení finanční 
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podpory organizaci 
 
2. rozhodla 
neposkytnout finanční dar organizaci Strom života 
 

 

 
1434/53/2017 

Zápis Komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku ze dne 17.05.2017 
 

 

 
1435/53/2017 

Dodatek č. 4  - prodloužení doby pronájmu parkoviště  

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 11.6. 2014 mezi Město Vrbno pod 
Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem (nájemce) a I*** J***, Ludvíkov 26 ( 
pronajímatel) o prodloužení doby pronájmu pozemků p.č.732 a 733 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za účelem parkoviště, roční pronájem 30 000 Kč. 
 

 

 
1436/53/2017 

Umístění protlaku dešťové kanalizace v ulice Dělnická 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním protlaku dešťové kanalizace v komunikaci Dělnická a se vstupem na chodník, 
podle předložené situace, investorem stavby žadatel ATQ s.r.o. 
 

 

 
1437/53/2017 

Umístění staveb na pronajatém pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním staveb na části pronajatého pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
pergoly : 4mx7 m( 28 m2)  
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sklad nářadí : 2,6 mx4,8 m (12,5 m2) 
WC : 1mx1.2m (1,2 m2) 
žadatel p. O*** O***,Sv. Čecha 456, Vrbno pod Pradědem 
 

 

 
1438/53/2017 

Žádost o souhlas s položením zatravňovací dlažby před garáží 1366/10 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s pokládkou zatravňovací dlažby na části pozemku p.č. 1384 výměře 15 m2 ke garáži 
1366/10 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel Mi*** Š***, Sadova 438, Vrbno pod Pradědem, 
žadatel bude investorem stavby 
 

 

 
1439/53/2017 

Žádost o spoluúčast na financování opravy schodiště u domu č.p. 588 ulice 
Myslivecká 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s úhradou nákladů spojených s opravou vstupního schodiště u domu Myslivecká 588, Vrbno 
pod Pradědem, žadatel OSBD Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23,794 01 
Krnov 
 
2. ukládá 
zahrnout opravu schodů do plánu oprav na rok 2018 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 18. 10. 2017 

 
 

 
1440/53/2017 

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Ve Svahu 43 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Ve Svahu 430, mezi J*** K*** 
(nájemník) a J*** Š*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 

 
1441/53/2017 

Převod práv a povinností k bytu č. 2, Železná 68 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s převodem práv a povinností k bytu č. 2, Železná 68, z H*** M*** na V*** M*** 
 

 

 
1442/53/2017 

Převod práv a povinností k bytu č. 2, Palackého 604 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s převodem práv a povinností k bytu č. 2, Palackého 604, z manželů L*** a L*** M*** na 
A***Š*** 
 

 

 
1443/53/2017 

Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 697 o výměře 3745 m2 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 697 o výměře 3745 m2 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem za účelem sečení, žadatel M***T***, Železná 6 
 

 

 
1444/53/2017 

Kácení dřevin na pozemku p.č. 1427 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením 2 ks bříza bělokorá a 1 ks smrku na pozemku p.č.1427 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem z důvodu špatného zdravotního stavu 
 

 

 
1445/53/2017 

Veřejná zakázka "Stavební úpravy fasády budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem"  

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s námitkou proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky VZMR „Stavební 
úpravy fasády MěÚ Vrbno pod Pradědem“ 
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2. byla seznámena 
s vyjádřením KVB advokátní kanceláře s.r.o. a doporučením dalšího postupu zadavatele k 
této zakázce 
 
3. ruší 
rozhodnutí rady města  ze dne 26.4.2017 pod č. usnesení  1384/51/2017 
 
4. rozhodla 
o zrušení VZMR „Stavební úpravy fasády MěÚ Vrbno pod Pradědem“ 
 
5. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vyhlásit novou VZMR "Stavební úpravy fasády MěÚ Vrbno pod 
Pradědem" 
 

 

 
1446/53/2017 

Komunikace Sklárenská 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s výsledkem jednání k opravě komunikace Sklárenská 
 

 

 
1447/53/2017 

Vyhodnocení poptávky na "Výměnu kotle na MÚ Vrbno pod Pradědem" 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
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 SEMCOR spol. s.r.o., 
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník 
 
4. rozhodla 
o uzavření smlouvy se společností SEMCOR spol. s.r.o., Dukelská 1240, 790 01 Jeseník 
 

 

 
1448/53/2017 

Příprava jednání Zastupitelstva města dne 21. 06. 2017 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 



 7 

1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 21. 06. 2017 
 

 

 
1449/53/2017 

Nabídka spolupráce na preventivním projektu pro děti - IV Nakladatelství 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s dopisem  IV Nakladatelství se sídlem ve Zlíně, s nabídkou na spolupráci na preventivní 
publikaci "Péťa potřebuje pomoc!" 
 
2. rozhodla 
nezapojit se do preventivní publikace "Péťa potřebuje pomoc" 
 

 

 
1450/53/2017 

Přijetí dotace - Domov pro seniory 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
o přijetí dotace pro Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262, ve výši 474.000 Kč od Nadace 
Agrofert se sídlem v Praze, na modernizaci zařízení 
 

 

 
1451/53/2017 

Přijetí daru - Domov pro seniory Vrbno 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím věcného daru od Nadačního fondu Ivany Zemanové se sídlem v Praze, pro Domov 
pro seniory Vrbno, Mnichov 262, v celkové výši 5.000 Kč 
 

 

 
1452/53/2017 

Příměstský tábor 2017 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s návrhem programu na příměstský tábor města Vrbna pod Pradědem na rok 2017 
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2. ukládá 
předložit vyhodnocení příměstského tábora 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 18. 10. 2017 

 
3. ukládá 
informovat Zastupitelstvo města o zahájení přípravných prací a podání žádosti o dotaci z 
MAS 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 28. 06. 2017 

 
 

 
1453/53/2017 

Smlouva o zajištění požární ochrany 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Vrbno pod 
Pradědem a obcí Ludvíkov. 
 
2. schvaluje 
přijetí neinvestičního příspěvku na provoz JSDHO ve výši 80.000,- Kč ročně. 
 

 

 
1454/53/2017 

Žádost o souhlas ZŠ Vrbno 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. uděluje 
souhlas ZŠ Vrbno pod Pradědem s podáním žádosti a realizací projektu z výzvy Nadace 
ČEZ, v grantovém řízení Oranžové hřiště na rekonstrukci volejbalového hřiště u Sokolovny 
 

 

 
 

 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

Květa Kubíčková 
starostka 

 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Dana Tománková 
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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