
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

57. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 8. 2017 
 

 
 
1505/57/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1506/57/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1481/54/2017-1 předložit přehled všech nákladů spojených se správou bytů 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 
1490/56/2017-2 majetkoprávnímu odboru zabývat se podněty komise pro rozvoj CR a 
radních k úpravě nevzhledných míst ve městě 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová      splněno 
 
2. ukládá 
přizvat do příštího zasedání rady města vedoucího obvodního oddělení Policie ČR 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 06. 9. 2017 

 
 

 
1507/57/2017 
Přijetí daru - DPS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím finančního daru od Nadačního fondu Ivany Zemanové pro Domov pro seniory 
Vrbno, Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod Pradědem ve výší 13.000 Kč 
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1508/57/2017 
Osobní ohodnocení - ředitel DpS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zvýšením osobního ohodnocení panu Mgr. Janu Vavříkovi, řediteli DpS Vrbno, Mnichov 
262 na základě předložené sebehodnotící zprávy pro rok 2017 
 

 
 
1509/57/2017 
Zápis z Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem Komise pro prevenci kriminality a ochrany veřejného pořádku ze dne 19.06.2017 
 

 
 
1510/57/2017 
Hospodaření města za období 1-7/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hospodařením města za období 1-8/2017 
 

 
 
1511/57/2017 
Přehled výdajů města na byty za období 2008-2016 s rekapitulací včetně vybraných 
nájmů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s rozborem nákladů na byty za období 2008-2016, které nehradí nájemníci a se saldem 
vybraného nájemného a nákladů na byty. 
 

 
 
1512/57/2017 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 505 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
přidělení bytu č. 10 na ulici nám. Sv. Michala 505 dle pořadníku D*** M*** 
 
2. ukládá 
upravit formulář žádosti o nájemní byt ve Vrbně pod Pradědem dle návrhu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 06. 9. 2017 

 
 

 
1513/57/2017 
Dodatek č. 1 ke SOD č. 143/2017 ze dne 24. 5. 2017 "Rekonstrukce rozvodů teplé vody 
sídliště sv. Michala - Vrbno p. P." 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s Dodatkem č. 1 ke SOD č. 143/2017 ze dne 24. 5. 2017 "Rekonstrukce rozvodů teplé vody 
sídliště sv. Michala - Vrbno p. P. " 
 
2. rozhodla 
o uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 143/2017 ze dne 24. 5. 2017 "Rekonstrukce rozvodů 
teplé vody sídliště sv. Michala - Vrbno p. P. " 
 

 
 
1514/57/2017 
VZ hasičská plošina 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
veřejnou zakázku "Technické zhodnocení hasičské plošiny - PVP 27 Tatra 815" zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení, když do předmětného zadávacího řízení 
byla doručena nabídka jediného dodavatele SIEME, s.r.o., IČO 252 50 612, Starohradská 
316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 
 

 
 
1515/57/2017 
Stavba zahradního domku na pronajaté části pozemku p.č.  437/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se stavbou zahradní chatky o rozměru 15 m2 na pronajaté části pozemku p.č. 437/1 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem, žadatel R*** S***, nám. Sv. Michala 537, Vrbno pod Pradědem 
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1516/57/2017 
Odstavná plocha na pozemku p.č. 667/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.667/1 o výměře 1450 m2 
za účelem odstavné plochy, cena za pronájem 10 Kč/m2/rok. 
doba pronájmu od 1.10.2017 do 31.12. 2018 
 

 
 
1517/57/2017 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 257 o výměře 203 m2 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 257 o výměře 203 m2 za účelem 
zahrady v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1518/57/2017 
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 pronájmu pozemku p.č. 697 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 3.745 m2 za účelem 
sečení, žadatel T*** M***, Železná 6 
vyhlášení záměru 7. 6. 2017 usnesení č. 1443/53/2017, vyvěšeno od 11. 7. do 26. 7. 2017 
 

 
 
1519/57/2017 
Pronájem nebytového prostoru v budově gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu místnosti v přízemí budově bývalého gymnázia č.p. 12 na pozemku p.č. 16 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem za účelem skladovacích prostor za cenu 500 Kč/rok na období  
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
žadatel: Spolek Přátelé Vrbenska 
 

 
 



 5 

1520/57/2017 
Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro novou  hasičskou  
zbrojnici 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 4000210111 mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (vlastník) a  
provozovatelem GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno 
 

 
 
1521/57/2017 
Poptávka na zpracovatele žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti 
kulturního domu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výsledkem poptávkového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na snížení energetické 
náročnosti kulturního domu 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy mězi městem Vrbno pod Pradědem a firmou Osigeno - veřejné zakázky 
a dotace s.r.o., se sídlem v Šumperku, na zpracování žádosti o dotaci v rámci 3. Výzvy 
Ministerstva životního prostředí - Program Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace 
úspor energie v budovách veřejného sektoru 
 

 
 
1522/57/2017 
Změna druhu pozemků z hlediska územního plánu - Husqvarna 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se žádosti firmy Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. o změnu druhu pozemků a jejich využití 
z hlediska územního plánu 
 
2. souhlasí 
se změnou využití pozemků parc. č. 693/1, 695, 696, 697 v k.ú. Vrbno pod Pradědem na 
plochy výroby a skladování - průmyslová výroba 
 

 
 
1523/57/2017 
Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
v souladu s § 84, § 85, § 102 odst. 2, písm. b) a § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., 
zákona o obcích  s technickým zhodnocením majetku zřízené příspěvkové organizace 
Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace v oblasti 
podpory výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol“ v rámci projektu "Zřízení 
specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování bezbariérových přístupů, 
Základní školy Vrbno pod Pradědem" 
 

 
 
1524/57/2017 
Zásady pro zpracování rozpočtu na rok 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Zásady pro zpracování rozpočtu města na rok 2018 
 

 
 
1525/57/2017 
Dopis občana města - narušování občanského soužití 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s dopisem L*** B*** ze dne 15.08.2017 č.j. MUVP 8014/2017 ve věci narušování 
občanského soužití obyvatelem E*** Č***, bytem B***, Vrbno pod Pradědem 
 
2. doporučuje 
připravit odpověď na dopis panu L*** B*** panem JUDr. Milanem Čichoňem, externím 
právníkem Městského úřadu Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1526/57/2017 
4.ročník hudebního festivalu 26.8. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s konáním 4. ročníku hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních i netradičních 
lidových uměleckých řemesel na pozemku p.č. 1129/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem dne 
26.8. 2017. Ukončení akce ve 22,00 hod. 
 

 
 
1527/57/2017 
Různé, diskuse (Pověření k podpisu usnesení, Schválení finančního daru Dominikovi 
Svobodovi) 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. pověřuje 
pana Karla Michaluse podpisem usnesení 57. Rady města 
 
2. schvaluje 
finanční dar pro Dominika Svobodu ve výši 10.000 Kč 
 

 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

        Karel Michalus 
            člen RM 
                  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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