
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 59. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 27. 9. 2017 
 

 
 
1552/59/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1553/59/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1551/58/2017-2 hledat řešení zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Sadová 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 

 
 
1554/59/2017 
Hospodaření města za období 1-8/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výsledky hospodaření města za období 1-8/2017 
 

 
 
1555/59/2017 
Návrh rozpočtů a střednědobých rozpočtových výhledů zřízených příspěvkových 
organizací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
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rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Domov pro 
seniory Vrbno, příspěvková organizace, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem dle 
předloženého návrhu 
 
2. schvaluje 
rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola 
Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace  
dle předloženého návrhu 
 
3. schvaluje 
rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola 
Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace  
dle předloženého návrhu 
 
4. schvaluje 
rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Středisko kultury 
a vzdělávání, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace s následujícími 
úpravami: 
výše neinvestičního příspěvku na rok 2018 ve výši 3,9 mil Kč a ostatní náklady na rok 2018 
ve výši 888.000 Kč 
 
5. schvaluje 
rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Základní škola 
Vrbno pod Pradědem, Školní 477, okres Bruntál, příspěvková organizace s následujícími 
úpravami: 
výše neinvestičního příspěvku na rok 2018 ve výši 6 mil. Kč a ostatní náklady na rok 2018  
ve výši 5,434 mil. Kč 
 

 
 
1556/59/2017 
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem pro zimní 
období 2017-2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. projednala 
znění předloženého plánu zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno  
pod Pradědem pro zimní období 2017 - 2018 
 
2. schvaluje 
předložený "Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem  
pro zimní období 2017 - 2018" 
 
3. ukládá 
odboru VaŽP zajistit informaci o tomto plánu vyvěšením na úřední desce a webových 
stránkách města Vrbna pod Pradědem 
Zodp.: Bc. Adam Macháč TK: 18. 10. 2017 

 
 

 
1557/59/2017 
Jmenování do funkce - ředitelka MŠ Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 
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organizace 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy 
Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvkové organizace 
 
2. jmenuje 
ke dni 1.10.2017 paní Pavlínu Lesniakovou na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské 
školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvkové organizace 
 

 
 
1558/59/2017 
Oznámení ředitele ZŠ Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s informací Mgr. Zdeňka Bártka, ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477,  
o udělení ředitelského volna dne 29. 9. 2017 
 

 
 
1559/59/2017 
ZŠ Vrbno - změna v rejstříku škol a školských zařízení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o změně kapacity žáků ve školní družině při Základní škole Vrbno pod Pradědem, Školní 
477, okres Bruntál, příspěvková organizace, navýšení ze současné kapacity 90 dětí na 120 
dětí 
 

 
 
1560/59/2017 
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 30.06.2015 o poskytnutí právní pomoci 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření dodatku č.2 k Příkazní smlouvě ze dne 30.06.2015 o poskytnutí právní pomoci  
a odměně za ni 
 
2. ukládá 
vyvolat jednání SDO ve věci veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 18. 10. 2017 
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1561/59/2017 
Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 

 
 
1562/59/2017 
Žádost o přechod nájmu bytu Husova 495 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přechodem nájmu bytu č. 10, Husova 495, na pana V*** S*** 
 

 
 
1563/59/2017 
Přidělení bytu mimo pořadník  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. neschvaluje 
přidělení bytu mimo pořadník o velikosti 3+1 manželům A*** a K*** F*** 
 

 
 
1564/59/2017 
Kácení dřevin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č.25 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1565/59/2017 
Vyhlášení záměru na zemědělský pacht  p.č. 13/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemku p.č. 13/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
1566/59/2017 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o 
výměře 112 m2 

 
 

 
1567/59/2017 
Pronájem části pozemku p.č. 198 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu části pozemku p.č. 198 o výměře 1062 m2 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, za účelem 1062 m2 zahrady a 20 m2 nářaďovny a pergoly,  
žadatel P*** D***, Sadová 498, Vrbno pod Pradědem,  
cena za roční pronájem činí 2.324 Kč,  
vyhlášení záměru dne 6.9. 2017 usnesení č. 1539/58/2017, vyvěšeno od 11.9. do 26.9. 2017 
 

 
 
1568/59/2017 
Pronájem části pozemku p.č. 257 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu části pozemku p.č. 257 o výměře 203 m2 za účelem zahrady,  
žadatel Ing. P*** G***, Myslivecká 223, Vrbno pod Pradědem,  
roční cena za pronájem činí 406 Kč,  
vyhlášení záměru dne 16. 8. 2017 usnesení č. 1517/57/2017, vyvěšeno od 5. 9. do 20. 9. 
2017 
 

 
 
1569/59/2017 
Pronájem části pozemku p.č. 433  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu části pozemku p.č. 433 o výměře 300 m2 za účelem zahrady a 
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oplocení, žadatel J*** Č***, Erbenova 371 Vrbno pod Pradědem,  
cena za roční pronájem 600 Kč,  
vyhlášení záměru dne 19. 7. 2017 usnesení č. 1496/56/2017, vyvěšeno od 5. 9. do 20. 9. 
2017 
 
1570/59/2017 
Stavba RD na pozemku p.č. 95/14 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se stavbou rodinného domu na pozemku p.č.95/14, dále se stavbou dvojgaráže, vodovodní 
přípojky, kanalizační přípojky, přípojky NN, oplocením pozemku a napojením vjezdu přes 
pozemek p.č. 95/1 na MK p.č. 92/1v k.ú. Mnichov pod Pradědem, dle situačního nákresu 
vypracovaného  Bc. Lucií Rohelovou 9/2011 
 

 
 
1571/59/2017 
Vstup na pozemek p.č. 1129/1, 889/1 a 1290/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se vstupem na pozemek p.č. 1129/1, 889/1 a 1290/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za 
účelem provádění geologických prací pro stavbu Vrbno pod Pradědem - Mnichov - vodovod, 
žadatel UNIGEO a.s. 
 

 
 
1572/59/2017 
Odstavná plocha na pozemku p.č. 667/1  v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 1516/57/2017 ze dne 16.8. 2017 
 
2. souhlasí 
s rozšířením odstavné plochy na pozemku p.č. 667/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem podle 
předloženého návrhu 
 

 
 
1573/59/2017 
Konzumace alkoholických nápojů v centru města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
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1. byla seznámena 
se stanoviskem JUDr. Milana Čichoně ve věci konzumace alkoholických nápojů v centru 
města v okolí okružní křižovatky 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vyvolat schůzku s majitelem objektu Morava o podmínkách 
provozování zahrádky restaurace 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 18. 10. 2017 

 
 

 
1574/59/2017 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 275/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-801289/2 (číslo města 275/2017-
MP) mezi Městem Vrbnem pod Pradědem (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce 
a.s., IČ 24729035, zastoupené společností ReSpol s.r.o., IČ46580646 (strana oprávněná), 
týkající se části pozemku ve vlastnictví strany povinné parc. č. 217/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, na kterém se zřídí věcné břemeno podle energetického zákona 
 

 
 
1575/59/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouva o právu umístit stavbu č. 276/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu 
umístit stavbu, která se týká protlaku dešťové kanalizace na částech pozemků parc. č. 874 a 
917 ve vlastnictví města se stavebníkem (a budoucím oprávněným) ATQ s.r.o. IČ: 27762025 
 

 
 
1576/59/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouva o právu umístit stavbu č. 278/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. stahuje z projednání 
návrh uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o 
právu umístit stavbu, která se týká výjezdové komunikace na části pozemků parc. č. 698/3 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města se stavebníkem (a budoucím oprávněným) 
Husqvarna Manufacturing s.r.o. IČ: 18953557 
 
2. ukládá 
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svolat schůzku členů rady města a zástupců společnosti Husqvarna Manufacturing s.r.o. na 
místě plánovaného výjezdu vozidel 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 18. 10. 2017 

 
 
1577/59/2017 
Spoluúčast na úplatě za zřízení služebnosti 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dohody mezi Městem Vrbno pod Pradědem a společností MX-NET 
Telekomunikace s.r.o. (IČ: 27800334), která se týká spoluúčasti ve výši 50 % na úplatě za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 759/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem ve 
vlastnictví České republiky 
 

 
 
1578/59/2017 
Veřejná zakázka  "Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra  815" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se  zněním zadání a podmínek veřejné zakázky akce "Technické zhodnocení hasičské 
plošiny PVP 27 Tatra 815" 
 
2. rozhodla 
vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávací řízení "Technické zhodnocení 
hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815" 
 
3. jmenuje 
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Ondřej Chalupa, Ing. Tomáš 
Velička, Ing. Jiří Patrovský, Mgr. Tomáš Kočička, Ing. Iveta Pešatová  
 
náhradníci: Mgr. Zdeněk Bártek, Petr Kopínec, Ladislav Jelínek st., Bc. Miroslav Doležel, 
Monika Návojová 
 

 
 
1579/59/2017 
Dodatek č. 1 ke smlouvě - lesy města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.1.2017 na provedení pěstebních a 
těžebních prací včetně odkupu dřeva v lesích v majetku Města Vrbna pod Pradědem mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO, s.r.o. na základě 
Vyhlášky č. 101/1996 Sb. § 4 
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1580/59/2017 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 20.9.2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
radě města ustanovit pracovní skupinu k navržení nejlepší varianty převodu majetku (TEPLO 
VRBNO s.r.o.) 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová TK: 18. 10. 2017 

 
2. ukládá 
předložit seznam podaných žádostí o dotaci s informací, v jakém stavu se nacházejí 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 08. 11. 2017 

 
 

 
1581/59/2017 
Různé, diskuse - jmenování školské rady, dotace pro sportovce 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. jmenuje 
do školské rady Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, okres Bruntál, příspěvkové 
organizace, Květu Kubíčkovou a Ivanu Remešovou, DiS. 
 
2. ukládá 
odboru vnitřních věcí předložit do jednání rady města v listopadu 2017 zprávu o činnosti 
asistentů prevence kriminality 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 08. 11. 2017 

 
3. ukládá 
sportovní komisi předložit návrhy na rozdělení příspěvku na činnost sportovních klubů na rok 
2018 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová TK: 18. 10. 2017 

 
 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 
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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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