
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 60. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 18. 10. 2017 
 

 
 
1582/60/2017 

Zahájení a schválení programu 

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

 

 
1583/60/2017 

Kontrola plnění usnesení 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
 schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
866/34/2016-2 - navrhnout u domů nástupní plochy pro zásahová vozidla hasičů s uvedením 
důsledků vybudování nástupních ploch a s odhadem finančních nákladů 
Zodp.: Bc. Ondřej Chalupa       TK: červen 2018 
 
1439/53/2017-2 - zahrnout opravu schodů u domu č.p. 588 ulice Myslivecká do plánu oprav 
na rok 2018 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 
1452/53/2017-2 - předložit vyhodnocení příměstského tábora 
Zodp.: Ivana Remšová DiS.       splněno 
 
1556/59/2017-3 - zajistit informaci o plánu zimní údržby vyvěšením na úřední desce a 
webových stránkách města Vrbna pod Pradědem 
Zodp.: Bc. Adam Macháč       splněno 
 
1560/59/2017- 2 - vyvolat jednání SDO ve věci veřejnoprávní smlouvy s obcemi (přestupky) 
Zodp.: Ivana Remšová DiS.       TK: 8.11.2017 
 
1573/59/2017-2 - majetkoprávnímu odboru vyvolat schůzku s majitelem objektu Morava o 
podmínkách provozování zahrádky restaurace 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 
1576/59/2017-2 - svolat schůzku členů rady města a zástupců společnosti Husqvarna 
Manufacturing s.r.o. na místě plánovaného výjezdu vozidel 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
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1580/59/2017-1 - radě města ustanovit pracovní skupinu k navržení nejlepší varianty převodu 
majetku (TEPLO VRBNO s.r.o.) 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová      splněno 
 
1581/59/2017-3 - sportovní komisi předložit návrhy na rozdělení příspěvku na činnost 
sportovních klubů na rok 2018 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová      TK: 8.11.2017 
 

 

 
1584/60/2017 

Smlouva na realizaci služeb - zimní údržba pro období 11. - 12. 2017 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o podpisu smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 11. - 12. 2017 
 

 

 
1585/60/2017 

Výroční hodnotící zpráva za rok 2016/2017 - MŠ Jesenická 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se Závěrečnou hodnotící zprávou MŠ Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, 
příspěvková organizace, za rok 2016/2017 
 

 

 
1586/60/2017 

Žádost o spolupráci s Klubem sportovního tance Jesenicka z.s. 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se spoluprací s Klubem sportovního tance Jesenicka z.s. z hlediska podpory propagace 
tanečních kurzů 
 

 

 
1587/60/2017 

Vyhodnocení příměstského tábora 2017 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
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s vyhodnocením příměstského tábora 2017 s názvem Adrenalinové prázdniny 
 

 

 
1588/60/2017 

Pořadník na byty pro rok 2017/2018 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pořadník na městské byty pro rok 2017/2018 
 

 

 
1589/60/2017 

Pořadník na byty v domě s pečovatelskou službou (aktualizace)  

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pořadník na byty v domě s pečovatelskou službou odsouhlasený bytovou komisí 
 

 

 
1590/60/2017 

Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 509 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 12 na ulici nám. Sv. Michala 509 dle pořadníku A*** Š*** 
 

 

 
1591/60/2017 

Přidělení bytu mimo pořadník  

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. neschvaluje 
přidělení bytu o velikosti 3+1 mimo pořadník V*** M*** 
 

 

 
1592/60/2017 

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici nám. Sv. Michala 506 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici nám. Sv. Michala 506, mezi P*** K*** 
(nájemník) a M*** N*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 

 
1593/60/2017 

Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parcelního čísla 1224/1 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o 
výměře 561 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem sečení, zahrady  a umístění přívěsu 
 

 

 
1594/60/2017 

Pronájem mobilního kluziště 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření nájemní smlouvy mezi Pao CZ, s.r.o.  se sídlem v Brně a městem Vrbno pod 
Pradědem na pronájem mobilního kluziště 
 

 

 
1595/60/2017 

Pokládka inženýrských sítí v pozemku p.č. 1671 a 1505/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
1) s vybudováním výtlačného řádu v pozemku p.č. 1671 pro zasněžování s připojením se na 
stávající potrubí KARETY 
2) se stavbou potrubí v pozemku p.č. 1505/2 , kde je příkopa ze které budou odebírány balastní 
vody pro zásobování projektovaného rybníka  
  
žadatel :MUDr. M***K***, Pavlovského 55, 747 07 Opava-Jaktař 
 

 

 
1596/60/2017 

Kácení dřevin 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
s kácením dřevin 2 ks thůjí, 1 ks modřín, 2 ks bříza bělokorá, 1 ks smrk ztepilý rostoucí na 
pozemku p.č.1242/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatelé - nájemníci domu čísla popisného 
416 Nové Doby 
 

 

 
1597/60/2017 

Prodej hasičské plošiny 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a p. P*** K***, M*** ***, Vrbno 
pod Pradědem za účelem prodeje movitého majetku - speciální montážní plošiny LIAZ Š 706 
RTH, RZ: BR 30-56, výrobní číslo karoserie: 089/75, výrobní číslo podvozku: 08-6287-705, rok 
pořízení 1975 
 

 

 
1598/60/2017 

Porušení povinnosti příkazníka v rámci projektu Novostavba hasičské zbrojnice ve 
městě Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s informací o možném porušení povinnosti příkazníka RPA dotace, s.r.o. dle smlouvy na 
zpracování studie proveditelnosti projektu Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod 
Pradědem 
 

 

 
1599/60/2017 

Dodatek č. 2 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 po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s Dodatkem č. 2 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. 2 ke SOD č. 143/2017 ze dne 24. 5. 2017 "Rekonstrukce rozvodů teplé 
vody sídliště sv. Michala - Vrbno p. P. " 
 

 

 
1600/60/2017 

Uzavření dod.č. 2 k SoD „Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova č.p. 419“. 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo č. 040517 ze dne 29.5.2017, který upravuje cenu 
díla  
Cena díla dle SoD bez DPH =1.698.996,00 Kč, Změny během výstavby = -51.857,00 Kč  
Cena celkem za dílo bez DPH = 1.647.139,00 Kč 
 

 

 
1601/60/2017 

Uzavření dodatku č. 2 k SoD na akci "Vrbno pod Pradědem, nám. sv. Michala- stavební 
úpravy panelového bytového domu č.p. 509-515"  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 260/216 ze dne 12.8.2016. Cena díla je upravena 
změnovým listem se soupisem dodatečných prací, které byly v průběhu realizace požadovány 
objednatelem k dokončení revitalizace sestavby BD na nám. sv. Michala č.p. 509-515 
 

 

 
1602/60/2017 

Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele  VZMR stavby "Chodník podél silnice 
III/44519 a silnice III/44520 Mnichov - Železná"  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zněním písemné výzvy na zakázku malého rozsahu "chodník podél silnice III/44519 a 
silnice III/44520 Mnichov - Železná" 
 
2. souhlasí 
s návrhem 4 dodavatelů dle důvodové zprávy, které je možné vyzvat touto písemnou výzvou 
v uzavřené výzvě dle MP IROP, vydání 1.9, platného od 1.6.2017 
 

 

 
1603/60/2017 

Nabídka instalace vánočního osvětlení 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s instalací vánočního osvětlení a vánočního stromu dle předložené nabídky TECHNICKÝCH 
SLUŽEB VRBNO s.r.o. 

 
1604/60/2017 



 7 

Zpracování PD Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s informací o přípravě VZMR na zpracovatele projektové dokumentace na akci Cyklostezka 
Vrbno pod Pradědem - Karlovice 
 

 

 
1605/60/2017 

Setkání starousedlíků Mnichova  v penzionu ,, Doma Mnichov " 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s konáním setkání starousedlíků místní části Mnichov v objektu ,, Doma ", dne 19. 10. 2017 
od 16 hodin, organizátorem setkání : Osadní výbor Mnichov, předseda A*** B*** 
 

 

 
1606/60/2017 

Žádost STA o příspěvek z rozpočtu města na rok 2018 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout společnosti Studio STA příspěvek z rozpočtu města na rok 2018 
 

 

 
1607/60/2017 

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stanovuje 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1. 11. 2017 
 

 

 
1608/60/2017 

Vrbenské slavnosti 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
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a souhlasí, aby "Vrbenské slavnosti" organizačně zajišťovalo Středisko kultury a vzdělávání 
Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 
 
2. souhlasí 
s termínem konání "Vrbenských slavností" ve dnech 9. a 10. 6. 2018 
 

 

 
1609/60/2017 

Návrh na členy pracovní komise k navržení nejlepší varianty převodu majetku na 
společnost TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ustanovuje 
pracovní skupinu k navržení nejlepší varianty převodu majetku na společnost TEPLO VRBNO 
s.r.o. ve složení: 
Jana Soudková, předsedkyně fin. výboru 
Bc. Miroslav Doležel, zastupitel 
Ota Scholz, jednatel společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
Ing. Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Vrbno p.P. 
Ing. Jitka Steinerová, vedoucí fin.odboru MěÚ Vrbno p.P. 
 

 

 
1610/60/2017 

Žádost na provedení kontroly kanalizace tradičním způsobem 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s žádostí pana Lubomíra Buriána o provedení kontroly kanalizace tradičním způsobem 
 

 

 
1611/60/2017 

Souhlas s realizací opravy komunikace Stavař 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s realizací rekonstrukce části místní komunikace na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem dle návrhu 
 
 
 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 
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Zapsala: Barbora Krahulcová 
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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