
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 54. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 28. 6. 2017 
 

 
 
1455/54/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním  
 

 
 
1456/54/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1445/53/2017-5 majetkoprávnímu odboru vyhlásit novou VZMR "Stavební úpravy fasády 
MěÚ Vrbno pod Pradědem" 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 
1452/53/2017-3 informovat Zastupitelstvo města o zahájení přípravných prací a podání 
žádosti o dotaci z MAS 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 

 
 
1457/54/2017 
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. ukládá 
jednateli svolat schůzku s auditorem pro projednání zprávy auditora a podání vysvětlení k 
roční závěrce r.2016 
 
2. schvaluje 
roční závěrku roku 2016 
 
3. ukládá 
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jednateli předložit účetní deníky r.2015 a 2016 ve formátu excel 
 
4. bere na vědomí 
Finanční plán na rok 2017 
 
5. ukládá 
jednateli zaslat členům VH Plán obnovy majetku 
 
6. ukládá 
jednateli informovat VH o prodeji majetku 
 
7. schvaluje 
výplatu 50 % roční odměny jednateli dle prémiového ukazatele 2 
 
8. projedná 
výplatu 50 % roční odměny jednateli dle prémiového ukazatele 1 po schůzce s auditorem 
 

 
 
1458/54/2017 
Hospodaření města za období 1-5/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hospodařením města za období 1-5/2017 
 

 
 
1459/54/2017 
Návrh na vyřazení majetku MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrbno pod 
Pradědem, Jesenická 448 dle návrhu v celkové výši 117.508,04 Kč 
 

 
 
1460/54/2017 
Žádost o poskytnutí dotace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
Neposkytnout dotaci na uspořádání basketbalového turnaje žadateli Jiřímu Zadoveiovi 
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1461/54/2017 
Informace o odstoupení člena komise strategického rozvoje 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací o odstoupení Bc. Ivany Metelkové z funkce člena komise strategického rozvoje 
města ke dni 21. 6. 2017 
 

 
 
1462/54/2017 
Vzdání se funkce - ředitel MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací paní Květy Kubíčkové o odstoupení z funkce ředitelky Mateřské školy Vrbno pod 
Pradědem, Jesenická 448, k 31. 8. 2017 
 

 
 
1463/54/2017 
Jmenování konkurzní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. jmenuje 
konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448. 
 
Předseda konkurzní komise: Ing. Pavla Müllerová - člen určený radou města 
Členové: 
Ivana Remešová, DiS. - člen určený radou města 
Ing. Pavlína Kadrnková - člen určený ředitelem krajského úřadu 
PhDr. Hana Slaná - školní inspektor České školní inspekce 
Romana Flajzarová - odborník v oblasti státní správy ve školství 
Zdeňka Halová - pedagogický pracovník školy 
 

 
 
1464/54/2017 
Přijetí sponzorského daru - DPS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím daru Domovu pro seniory Vrbno, Mnichov 262, od sponzorů: Nadace Agrofert ve 
výši 33.522 Kč a hmotný dar od firmy Kofola ve výši 4.983,90 Kč. 
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1465/54/2017 
Rozšíření zdravotnických služeb ve Vrbně pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zahájením přípravných prací na úpravě prostor veřejné budovy za účelem rozšíření 
zdravotnických služeb ve Vrbně pod Pradědem 
 

 
 
1466/54/2017 
Návrh na udělení odměny ředitelům příspěvkových organizací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přidělení odměn za 1. pololetí roku 2017 pro ředitele příspěvkových organizací na základě 
sebehodnotících zpráv 
 

 
 
1467/54/2017 
Dodatek č. 1 - ASEKOL 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené 
mezi Městem Vrbno pod Pradědem a firmou ASEKOL a.s. , Praha 4 
 

 
 
1468/54/2017 
Přemístění fakturačního měření plynu areálu Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přemístěním fakturačního měření plynu areálu Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., na 
pozemcích  p.č. 693/1, 693/5  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
investorem je vlastník pozemků: Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Jesenická 146/28,793 
26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1469/54/2017 
Stavba - sklad nářadí na pronajaté části pozemku p.č. 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s dočasnou stavbou - sklad nářadí o výměře 4 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem na pronajaté 
části pozemku p.č. pozemku 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel: P***H***, Husova 
450, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1470/54/2017 
Víceúčelové hřiště v Železné 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
podat v rámci nadace ČEZ Oranžová hřiště - Podpora výstavby a obnovy dětských a 
sportovních hřišť žádost o podporu na vybudování víceúčelového hřiště na pozemku parc. č. 
154 v kat. území Železná pod Pradědem 
 

 
 
1471/54/2017 
Pronájem nebytových prostor - třída bývalých jeslí Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu třídy bývalých jeslí Jesenická pro klub Vrbenští lišáci od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018, roční cena za pronájem 1.000 Kč 
 

 
 
1472/54/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 402 na ulici Krejčího 488 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 402 na ulic Krejčího 488, mezi P*** V*** 
(nájemník) a E*** B***(podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1473/54/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici nám. Sv. Michala 507 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
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s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici nám. Sv. Michala 507, mezi J*** B*** 
(nájemník) a V*** Ž*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1474/54/2017 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Palackého 604  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Palackého 604, mezi J*** K*** 
(nájemník) a M*** B*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1475/54/2017 
Kácení dřevin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
1/1. s kácením 3 ks břízy bělokoré rostoucí na pozemku p.č. 967/1v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem  z důvodu omezujícího výjezdu hasičských vozidel 
1/2. s kácením 1 ks lípy srdčité na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z důvodu 
rozšíření parkoviště 
 

 
 
1476/54/2017 
Servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o podpisu servisní smlouvy na zjištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému s 
firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o., Říčanská 1000/29, Žebětín, 641 00 Brno 
 

 
 
1477/54/2017 
Žádost o povolení k použití fondu investic 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o použití částky 150.000 Kč z fondu investic MŠ Jesenická na rekonstrukci schodiště v 
areálu MŠ 
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1478/54/2017 
Výběrové řízení VZMR - Stavební úpravy fasády budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem - II. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s písemným záznamem o hodnocení nabídek na VZMR Stavební úpravy fasády budovy 
MěÚ Vrbno pod Pradědem - II. 
 
2. rozhodla 
o přidělení této VZMR Stavební úpravy fasády budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem - II. 
uchazeči  AF Stav Krnov s.r.o., který podal jako jediný cenovou nabídku. 
 

 
 
1479/54/2017 
Kolumbárium 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem řešení kolumbária v 1. PP objektu smuteční síně od Ing. arch. Petra Šmardy 
 
2. souhlasí 
s pokračováním prací na stavebních úpravách k realizaci kolumbária 
 

 
 
1480/54/2017 
Informace - stížnost pana L. B. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s dopisem pana L. B*** ze dne 19.6.2017 
 

 
 
1481/54/2017 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit přehled všech nákladů spojených se správou bytů 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová TK: 16. 08. 2017 

 
 



 8 

2. ukládá 
radě města, aby se ve funkci valné hromady zabývala možností předložit účetní uzávěrky 
obchodních společností do konce května kalendářního roku 
Zodp.: Rada města TK: 19. 07. 2017 

 
3. ukládá 
odpovědět písemně na dopis Ing. H*** K*** 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 19. 07. 2017 

 
 

 
1482/54/2017 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 10. 7. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 10. 7. 2017 
 

 
 
1483/54/2017 
Změna financování při pořízení sněžného skútru 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se změnou financování při pořizování sněžného skútru pro Sportovní klub ve Vrbně pod 
Pradědem, z.s. 
 
2. potvrzuje 
své původní usnesení č. 1065/41/2016 ze dne 9.11.2016, že Sportovnímu klubu ve Vrbně 
pod Pradědem, z.s. bude poskytnuta dotace z rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem ve výši 
50.000 Kč na pořízení sněžného skútru 
 

 
 
1484/54/2017 
VZ "Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím nabídky na zajištění zadávacího řízení pro akci "Technické zhodnocení hasičské 
plošiny PVP 27 Tatra 815" 
 
2. rozhodla 
o uzavření příkazní smlouvy s firmou Recte corporation s.r.o., Ostrava 
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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 


		2017-07-24T12:09:01+0000
	Not specified




