
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 64. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 17. 1. 2018 
 

 
 
1695/64/2018 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1696/64/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1691/63/2017-1 - zveřejnit na webových stránkách seznam projektových žádostí o dotaci 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 
1691/63/2017-2 - zveřejnit na webových stránkách Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 
Bruntálsko 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 
1694/63/2017-1 - zařadit pozemek p.č. 1386 v k.ú. Mnichov pod Pradědem do úprav 
veřejného prostranství na rok 2018 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 

 
 
1697/64/2018 
Zápis z Komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se zápisem Komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze 
dne 13. 12. 2017 
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1698/64/2018 
Odvolání člena školské rady a jmenování nového člena školské rady 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odvolává 
členku školské rady paní Ivanu Remešovu, DiS. 
 
2. jmenuje 
za zřizovatele Mgr. Danu Tománkovou (za samosprávu) 
 

 
 
1699/64/2018 
Směrnice 1/2018 o cestovních náhradách 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
směrnici 1/2018, o cestovních náhradách. 
 

 
 
1700/64/2018 
Žádost o dotaci Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace žadateli Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s. ve výši 18.420,- 
Kč. 
 

 
 
1701/64/2018 
Žádost o dotaci Český rybářský svaz místní organizace Vrbno pod Pradědem, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace žadateli ČRS MO Vrbno pod Pradědem, z.s. ve výši 43.708,- Kč. 
 

 
 
1702/64/2018 
Plán oprav 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. byla seznámena 
s plánem oprav bytového fondu na rok 2018 
 
2. souhlasí 
s plánem oprav bytového fondu na rok 2018 
 

 
 
1703/64/2018 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici nám. Sv. Michala 505 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici nám. Sv. Michala 505, mezi B*** T*** 
(nájemník) a A*** R*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1704/64/2018 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Palackého 604 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Palackého 604, mezi S*** K*** 
(nájemník) a O*** Š*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1705/64/2018 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 402 na ulici Krejčího  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 402 na ulici Krejčího 488, mezi P*** V*** 
(nájemník) a J*** M*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1706/64/2018 
Vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemků 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemků v k.ú. Vrbno pod Pradědem 63 ha 3484 
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m2 a 12 ha 306 m2v k.ú. Mnichov pod Pradědem, žadatel AGRO PRADĚD TOP s.r.o. 
Nádražní 599, 793 26 
 

 
 
1707/64/2018 
Návrh na změnu způsobu využití plochy části pozemku parc. č. 715/1 v připravovaném 
územním plánu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 1664/62/2017 ze dne 29. 11. 2017, kterým RM nesouhlasila se změnou využití 
části pozemku parc. č. 715/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z Plochy polyfunkční na Plochu 
výroby a skladování - průmyslová výroba 
 
2. byla seznámena 
se druhou žádostí BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉHO o změnu způsobu využití části 
pozemku parc. č. 715/1 v obci a k.ú. Vrbno pod Pradědem z Plochy polyfunkční na Plochu 
výroby a skladování - průmyslová výroba 
 
3. souhlasí 
se změnou způsobu využití části pozemku parc. č. 715/1 v obci a k.ú. Vrbno pod Pradědem 
z Polyfunkční plochy na Plochu výroby a skladování - průmyslová výroba za podmínek 
uvedených v žádosti 
 

 
 
1708/64/2018 
Smlouva s TJ Sokol na provoz veřejných WC 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování veřejných WC mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem na období od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018 
 

 
 
1709/64/2018 
Smlouva a Dodatky s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření  
a)  dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 60/2003 - MP k provádění svozu a zneškodňování 
komunálního odpadu mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a  TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 
VRBNO s.r.o. 
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b) dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 60/2003 – MP k provádění třídění komunálního odpadu mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
 
c)  dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 60/2003 – MP k provádění svozu a zneškodňování 
komunálního odpadu z odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid mezi 
Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
 
d)  Smlouvy na provozování zařízení veřejného osvětlení mezi Městem Vrbnem pod 
Pradědem a  TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
 

 
 
1710/64/2018 
Dodatek č.5 k nájemní smlouvě ze dne 11.6. 2014 - parkoviště v centru města u 
kruhového objezdu  p.č. 732 a 733 v k.ú.Vrbno pod Pradědem  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 11.6. 2014 mezi Irenou Janákovou  
( pronajímatel) a Městem Vrbno pod Pradědem (nájemce) o  pronájmu parkoviště v centru 
města u kruhového objezdu, cena za roční pronájem činí 30 000 Kč 
 

 
 
1711/64/2018 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 4/2018-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010316/1 (č. města 4/2018-MP) 
mezi Městem Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 
24729035, která je zastoupena společností ReSpol s.r.o., IČ:  (strana oprávněná, týkající se 
části pozemku ve vlastnictví strany povinné parc. č. 92/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, na 
kterém se zřídí věcné břemeno podle energetického zákona 
 

 
 
1712/64/2018 
Poskytování právních služeb rok 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o podpisu Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Milanem Čichoněm, se sídlem 
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava Poruba 
 

 
 
1713/64/2018 
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Smlouva na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s návrhem smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2018 
 
2. rozhodla 
o podpisu smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba pro období 01-03/2018 
 

 
 
1714/64/2018 
Oznámení o udělení ředitelského volna - ZŠ Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s udělením ředitelského volna dne 1. 2. 2018 na ZŠ Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1715/64/2018 
Různé, diskuse - škodní událost, doplnění projektové dokumentace smuteční síně, 
projektová dokumentace komunikací navržených na opravu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s informací o postupu průběhu škodní události pana M*** 
 
2. rozhodla 
o uzavření Dohody o narovnání a vypořádání pojistného plnění mezi Městem Vrbnem pod 
Pradědem, IČ: 00296457, se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 
pozůstalými a Generali Pojišťovnou a.s., IČ 61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 
84 Praha 2 
 
3. souhlasí 
se zpracováním doplnění projektové dokumentace ke smuteční síni 
 
4. souhlasí 
se zpracováním projektových dokumentací včetně rozpočtu na opravu komunikací na:  
- ul. Kopečná,  
- ul. Sklárenská  
- Sv. Michala (kolem kostela) 
- chodníku u Supermarketu Albert, 
které budou opraveny v rámci oprav komunikací v roce 2018 
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Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

Květa Kubíčková 
starostka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Martina Sakalová 
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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