
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

63. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 12. 2017 
 

 
 
1665/63/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1666/63/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1662/62/2017- 2 - předložit termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod 
Pradědem na rok 2018 zastupitelům města 
Zodp.: Ing. Miroslav Adámek      splněno 
 

 
 
1667/63/2017 
Návrh na vyřazení majetku MŠ Jesenická 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku MŠ Jesenická v hodnotě 100.084,50 Kč dle návrhu. 
 

 
 
1668/63/2017 
Návrh na vyřazení majetku Domov pro seniory Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o schválení vyřazení majetku Domova pro seniory Vrbno, p.o. v celkové hodnotě 20.310 Kč 
dle návrhu. 
 

 
 
1669/63/2017 
Rozpočtové opatření 7/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 7/2017 dle předloženého návrhu 
 

 
 
1670/63/2017 
Přijetí účelové dotace z MPSV ve výši 2.029.000 Kč - DpS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím účelové dotace v rámci programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro 
rok 2017 financované z MPSV ve výši 2.029.000 Kč 
 

 
 
1671/63/2017 
Přijetí darů pro DpS Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím finančního daru od firmy Dussmann v celkové výši 10.000 Kč pro Domov pro 
seniory Vrbno 
 
2. souhlasí 
s přijetím věcných darů pro obyvatele Domova pro seniory Vrbno v rámci projektu Českého 
rozhlasu "Ježíškova vnoučata" 
 

 
 
1672/63/2017 
Organizační změny vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po  
 
1. byla seznámena 
s upravenými Zásadami pro vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska 
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2. odvolává 
redakční radu, která pracovala ve složení Naděžda Trzaskaliková, Hana Janků, Josef Dudík, 
Mgr. Alena Kiedroňová a Ladislav Olejníček 
 
3. jmenuje 
členy redakční rady Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska: 
Hana Janků 
Monika Ševčíková 
František Langer 
Mgr. Jan Vavřík 
Lucie Vikartovská 
 
4. jmenuje 
redakci Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska ve složení: 
Naděžda Trzaskaliková, vedoucí redaktorka 
Mgr. Alena Kiedroňová, redaktorka 
Ladislav Olejníček, redaktor 
 

 
 
1673/63/2017 
Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro rozvoj cestovního ruchu z 4. prosince 2017 
 

 
 
1674/63/2017 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 505 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 1 na ulici nám. Sv. Michala 505 dle pořadníku O*** B*** 
 

 
 
1675/63/2017 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 535 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 5 na ulici nám. Sv. Michala 535 dle pořadníku M*** B*** 
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1676/63/2017 
Žádost o výměnu bytu  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s výměnou byt 2+1 č. 8 na ulici Ve Svahu 430 (nájemník A*** G***) za jiný městský byt  
o velikosti 2+1 v přízemí/popř. v 1. poschodí. 
 

 
 
1677/63/2017 
Výpověď z nájmu bytu č. 8, Husova 495  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o výpovědi z nájmu bytu uzavřeném na základě nájemní smlouvy č. 35/2017 (uzavřená na 
dobu určitou do 30. 4. 2019) 
 

 
 
1678/63/2017 
Pronájem části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části pozemku p.č. 973 o výměře 112 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
zahrady a oplocení, žadatel Š*** S***, Husova 492, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1679/63/2017 
Zemědělský pacht pozemku p.č. 13/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy na zemědělský pacht pozemku p.č. 13/2 o výměře 10465 m2  
v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem sečení, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022  
žadatel: Ch*** K***, Ludvíkov 128 
 

 
 
1680/63/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o souhlasu s 
umístěním a realizací stavby č. 316/2017-MP 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o 
souhlasu s umístěním a realizací stavby č. 316/2017/2017-MP, která se týká výstavby 
přípojek inženýrských sítí (2 x přípojka plynu, 2 x vodovodní přípojka, 2 x splašková 
kanalizace, 2 x dešťová kanalizace se vsakem, zpevněné plochy s OLK, 2x domovní přípojka 
NN)  
na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 967/1, 967/11, 967/12, 967/17, 919 a 988/1  
v k.ú. Vrbno pod Pradědem uzavřenou se stavebníkem společností Senior Domy Pohoda 
a.s.  
(IČ: 28568877) 
 

 
 
1681/63/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
a smlouva o právu provést stavbu č. 317/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se záměrem stavby na pozemku parc. č. 582 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, který je  
ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a sousedí s městskými pozemky 
 
2. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-8005335 (č. města 317/2017/2017-MP), která se 
týká výstavby zařízení distribuční soustavy - ekvipotenciální práh sloužící k zemnění 
oplocení na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 581 a 584 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
uzavřenou se stavebníkem společností ČEZ Distribuce, která je zastoupena společností 
FASprojecT s.r.o. (IČ: 01514750) 
 

 
 
1682/63/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu č. 318/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-80215143/V/2 (č. města 318/2017/2017-MP), 
která se týká výstavby elektrické přípojky na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 197/1  
v k.ú. Železná pod Pradědem uzavřenou se stavebníkem společností ČEZ Distribuce, která 
je zastoupena společností ENERGOROZVODY s.r.o. (IČ: 25368745) 
 

 
 
1683/63/2017 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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inženýrské sítě č. 319/2017-MP 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě č. STZAH-STZVP/2/2017 (číslo města 319/2017-MP), která se týká výstavby optického 
propoje ZS Anenský vrch a ZS Vysoká hora na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 
1689/1, 1687, 1688, 1675/1 1674/1, 1673/1, 1672/1 a 1626/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
uzavřenou se společností MX-NET Telekomunikace s.r.o. (IČ:27800334) 
 

 
 
1684/63/2017 
Dodatek ke smlouvě na pronájem kotelen 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 13 k Nájemní smlouvě o pronájmu objektů kotelen č. 28/2002 mezi 
Městem Vrbno pod Pradědem a TEPLEM VRBNO, s.r.o. za rok 2017 
 

 
 
1685/63/2017 
Dodatek č. 3 Elektrowin 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 
28.4.2006 uzavřené mezi Městem Vrbno pod Pradědem a firmou ELEKTROWIN a.s., se 
sídlem Praha 4, Michelská 300/60, 140 00 (IČO: 272 57 843) 
 

 
 
1686/63/2017 
VZMR na zpracování PD ordinace Jesenická 448 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 1637/61/2017 ze dne 8.11.2017 
 
2. souhlasí 
se zpracováním projektové dokumentace akce "Rekonstrukce nebytových prostor včetně 
vybavení ordinace stomatologa a očního lékaře v budově bývalých jeslí na ulici Jesenická 
č.p. 448 ve Vrbně pod Pradědem" firmou DOLMENS building, s.r.o., Světlá Hora 325, 793 31 
Světlá Hora (IČO: 29447771, DIČ: CZ29447771) 
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1687/63/2017 
Etapizace Projektu regenerace sídliště Husova 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
etapizaci projektu dle návrhu financování Projektu regenerace sídliště Husova v jednotlivých 
letech 
 

 
 
1688/63/2017 
Bezplatné parkovací místo pro osobu ZTP  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
se zřízením bezplatného parkovacího místa na pozemku p.č. 1242/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem pro osobu ZTP 
 

 
 
1689/63/2017 
Žádost o provedení barevného souladu - komín Husova 492 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s požadavkem na provedení sladění barevnosti komínového tělesa a barevného řešení 
fasády bytového domu č. p. 492 na ulici Husová 
 

 
 
1690/63/2017 
Zkrácení pracovní doby  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
se zkrácením pracovní doby na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem ve dnech 22. 12.  
a 29. 12. 2017  
 

 
 
1691/63/2017 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 18. 12. 2017 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
zveřejnit na webových stránkách seznam projektových žádostí o dotaci 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 17. 1. 2018 

 
2. ukládá 
zveřejnit na webových stránkách Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 17. 1. 2018 

 
3. ukládá 
předložit zastupitelstvu zápisy osadního výboru k seznámení 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 28. 2. 2018 

 
 

 
1692/63/2017 
Dodatek č. 1 ke smlouvě s Exekutorským  úřadem Jeseník 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o provádění exekucí mezi Městem Vrbno pod 
Pradědem a Mgr. Alanem Havlicem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Jeseník, 
Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník (IČO: 03372537) 
 

 
 
1693/63/2017 
Přijetí finančních darů - DPS Mnichov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přijetím finančních darů od sponzorů dle předloženého seznamu pro Domov pro seniory 
Vrbno v celkové výši 18.200 Kč 
 
2. souhlasí 
s přijetím finančního daru od společnosti Hermés Group ve výši 1.000 Kč 
 
 
1694/63/2017 
Různé, diskuse 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1.  ukládá 
zařadit pozemek p.č. 1386 v k.ú. Mnichov pod Pradědem do úprav veřejného prostranství na 
rok 2018 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová                                                                                TK: 17. 1. 
2018 
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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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