
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

62. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 29. 11. 2017 
 
 
 
1639/62/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1640/62/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1560/59/2017-2 - vyvolat jednání SDO ve věci veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
Zodp.: Ivana Remešová DiS.      splněno 
 
1581/59/2017-3 - sportovní komisi předložit návrhy na rozdělení příspěvku na činnost 
sportovních klubů na rok 2018 
Zodp.: Ing. Jitka Steinerová      splněno 
 

 
 
1641/62/2017 
Seznámení s odpovědí k žádosti pana B. a se zvoleným návrhem postupu řešení  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zahájením řízení ke kanalizační přípojce k domu č.p. 74 - p. Č*** - viz příloha "zahájení 
řízení o odstranění stavby - p. Č***" 
 
2. byla seznámena 
s odpovědí k žádosti pana B*** k žádosti o provedení kontroly "tradičním způsobem" - viz 
příloha "přerušení řízení o žádosti - předběžná otázka - p. B***" 
 
3. byla seznámena 
s plánovaným postupem stavebního úřadu dle návrhu 
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1642/62/2017 
Hospodaření města za období 1-10/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hospodařením města za období 1-10/2017. 
 

 
 
1643/62/2017 
Návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku příspěvkové organizace ve výši 70.240,20 Kč a jeho likvidaci 
dle návrhu. 
 

 
 
1644/62/2017 
Návrh na vyřazení majetku Domova pro seniory Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku Domova pro seniory Vrbno, příspěvková organizace dle 
přiloženého soupisu v celkové hodnotě 952.438,80 Kč a jeho likvidaci dle návrhu. 
 

 
 
1645/62/2017 
Zápis z jednání sportovní komise 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání sportovní komise. 
 

 
 
1646/62/2017 
Přijetí finančního daru 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Ing. Petr Gross, s.r.o. na uspořádání 
vánoční večeře pro sociálně slabé občany 
 

 
 
1647/62/2017 
Přijetí daru DPS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím finančního daru pro Domov pro seniory Vrbno v celkové výši 176.000 Kč 
 
2. souhlasí 
s přijetím hmotného daru pro Domov pro seniory Vrbno od Pohřební služby Pieta 
 

 
 
1648/62/2017 
Zápisy z jednání komise kultury 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání kulturní komise č.9/2017 ze dne 11.9. 2017 a se zápisem č.10/2017 ze 
dne 11.10.2017 
 
2. schvaluje 
příspěvek města ve výši 2.000 Kč spolku Osob zdravotně postižených Vrbno pod Pradědem 
na úhradu režijních nákladů spojených s pečením vánočního cukroví pro akci v Glogówku 
dne 16. 12. 2017 v rámci projektu Zimní tradice v pohraničí 
 

 
 
1649/62/2017 
Zápis z Komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem Komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze 
dne 31.10.2017 
 

 
 
1650/62/2017 
Uzavření parkoviště „U břízy“ po dobu konání akce "Vrbenské Vánoce" 
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Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s uzavřením parkoviště "U Břízy" od 12. do 13. 12. 2017 včetně z důvodu konání akce 
"Vrbenské Vánoce" 
 

 
 
1651/62/2017 
Poskytování právního a psychologického poradenství pro občany  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s přehledem činnosti poskytování právního a psychologického poradenství za rok 2017 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou Virágovou a 
uzavření dohody s Mgr. Miroslavem Piňosem od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 
 

 
 
1652/62/2017 
Návrh na udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací - II. pololetí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přidělení odměn za II. pololetí roku 2017 pro ředitele příspěvkových organizací na základě 
sebehodnotících zpráv 
 

 
 
1653/62/2017 
Nové veřejnoprávní smlouvy k přestupkům 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlovice 
(podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o 
výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, za předpokladu podání 
žádosti a schválení této smlouvy zastupitelstvem obce Karlovice a schválení krajským 
úřadem) 
 
2. schvaluje 
uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí Ludvíkov 
(podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o 
výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, za předpokladu podání 
žádosti a schválení této smlouvy zastupitelstvem obce Ludvíkov a schválení krajským 
úřadem). 
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3. schvaluje 
uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova 
Studánka (podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, za předpokladu 
podání žádosti a schválení této smlouvy zastupitelstvem obce Karlova Studánka a schválení 
krajským úřadem). 
 

 
 
1654/62/2017 
Udělení výjimky z OZV č. 3/2009 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o udělení výjimky z OZV č. 3/2009 v pozdějším znění 3/2015 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, na akci "Vrbenské Vánoce" ve Vrbně pod 
Pradědem, konané 13.12.2017 v době od 9:00 hod do 22:00 hod na parkovišti u kruhového 
objezdu 
 

 
 
1655/62/2017 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 507 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 7 na ulici nám. Sv. Michala 507 dle pořadníku J*** Z*** 
 

 
 
1656/62/2017 
Odpis pohledávky za nájemné a služby 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
odpis pohledávky ve výši 13.364,73 Kč po zemřelém P*** P***, nám. Sv. Michala 511 na 
základě usnesení Okresního soudu v Bruntále 
 

 
 
1657/62/2017 
Stavba RD na pozemku p.č. 1213/5 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
se stavbou RD - dřevostavby na pozemku p.č. 1213/5 v k.ú. Mnichov pod Pradědem podle 
předložené dokumentace 4/2017, kterou zhotovil Ing. Leo Kuřítka, za podmínky, že investor 
si zajistí přístup z komunikace p.č.1378 přes vlastní pozemek p.č. 1212 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, investor stavby P*** a M*** K***, Ve Svahu 444/11, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1658/62/2017 
Souhlas se vstupem do komunikace p.č. 482 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se vstupem do místní komunikace p.č. 482 v k.ú. Mnichov pod Pradědem z důvodu zrušení 
STL plynovodní přípojky pro areál firmy Kamenský umístěné na parcele 482 a 487 obě v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1659/62/2017 
Kácení smuteční vrby na pozemku p.č. 720/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s pokácením smuteční vrby na pozemku p.č. 720/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z 
bezpečnostních důvodů 
 

 
 
1660/62/2017 
Ceníky, kalkulace - hrobová místa, smuteční síň 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
s cenovým věstníkem (výměr MF 01/2017), kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami 
 
2. schvaluje 
a) kalkulaci nájmu hrobových míst za rok 2017 
b) ceník za pronájem hrobových míst na rok 2018 
c) kalkulaci Smuteční obřadní síně za rok 2017 (provedení obřadu) 
d) ceník Smuteční obřadní síně na rok 2018 
 

 
 
1661/62/2017 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na opravy MK 2017 - Silnice.CZ s.r.o. 



 7 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.5.2017 mezi Městem Vrbno pod 
Pradědem a SILNICE.CZ s.r.o., Krnov 
 

 
 
1662/62/2017 
Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2018 a termín 
předložení návrhů na vyřazení majetku příspěvkových organizací 
 
2. ukládá 
předložit termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2018 
zastupitelům města 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek TK: 20. 12. 2017 

 
 

 
1663/62/2017 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 18. 12. 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 18. 12. 2017 
 

 
 
1664/62/2017 
Návrh na změnu způsobu využití plochy části pozemku 715/1 v připravovaném 
územním plánu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉHO o změnu způsobu využití části 
pozemku parc. č. 715/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z Plochy polyfunkční na Plochu výroby a 
skladování - průmyslová výroba 
 
2. nesouhlasí 
se změnou využití části pozemku parc. č. 715/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z Polyfunkční 
plochy na Plochu výroby a skladování - průmyslová výroba z důvodu ochrany centra města 
před hlukem a znečištěním 
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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 
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