
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

65. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 7. 2. 2018 
 

 
 
1716/65/2018 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 
 

 
 
1717/65/2018 
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s dopisem České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a 
Sdružení komunálních služeb ze dne 17. 1. 2018, týkajícím se informace o možném riziku 
navýšení nákladů měst a obcí za odpadové hospodářství 
 
2. nesouhlasí 
s novelizací zákona o odpadech, která by měla dopad na náklady města a jejich obyvatel v 
oblasti odpadového hospodářství 
 
3. vyzývá 
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným 
účelovým snahám, které by obce vystavily zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na 
odpadové hospodářství 
 

 
 
1718/65/2018 
Žádost Euroregionu Praděd o dotaci na veletrh Regiontour 2018 Brno  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč na veletrh Regiontour 2018 Brno 
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1719/65/2018 
Žádost o dotaci Vojtěch Kmínek 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace žadatelce Anně Kmínkové na podporu sportovních aktivit jejího syna 
Vojtěcha Kmínka ve výši 5.000 Kč 
 

 
 
1720/65/2018 
Žádost o dotaci Jiří Petruš 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace žadateli Jiřímu Petrušovi ve výši 5.000 Kč 
 

 
 
1721/65/2018 
Navýšení odměn členům okrskových volebních komisí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o navýšení odměny pro členy okrskových volebních komisí za obě kola volby prezidenta 
České republiky, které se konaly ve dnech: I. kolo - 12.-13.01. a II. kolo - 26.-27.01.2018 o 
500 Kč na jednoho člena. Navýšení odměny bude hrazeno z rozpočtu města 
 

 
 
1722/65/2018 
Uvolnění finanční částky na 21. ples města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uvolnění částky 5.000 Kč z rozpočtu města na zakoupení hodnotné ceny při příležitosti 
konání 21. ročníku plesu města dne 24.2.2018. 
 

 
 
1723/65/2018 
Vyhlášení záměru - klubovna ul. Husova 627 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor, klubovna Domu s pečovatelskou 
službou, Husova 627, Vrbno pod Pradědem, na rok 2018 
 

 
 
1724/65/2018 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 923 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 923 o výměře 231 m2 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za účelem zahrady a 4 m2 na sklad nářadí 
 

 
 
1725/65/2018 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o 
výměře 500 m2 (490 m2 zahrada, 10 m2 skleník a oplocení) 
 

 
 
1726/65/2018 
Pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení pronájmu části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 
561 m2 za účelem zahrady, umístění přívěsu a oplocení,  
žadatel Ing. A*** H***, Opavská 84, 794 01 Krnov,  
vyhlášení záměru dne 18.10.2017 usnesení č. 1593/60/2017, vyvěšeno od 11.12. do 28.12. 
2018, roční cena za pronájem 1.122 Kč 
 

 
 
1727/65/2018 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 5/2018-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.5/2018-MP mezi Městem Vrbnem pod 
Pradědem (povinný) a GW Train Regio a.s. (oprávněný). Břemeno spočívá ve služebnosti 
stezky a cesty, služebnosti pro vedení koleje za účelem používání, údržby a oprav na 
pozemku parc. č. 774/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, LV554 
 

 
 
1728/65/2018 
Stavba ,, OE-12-8002517 VN 292, oprava příhr. stož., oprava vVN" a oznámení o vstupu 
a vjezdu na pozemek za účelem příjezdu k místu stavby 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se stavbou "OE-12-8002517 VN292, oprava 15 příhr.stož., oprava vVN" a se vstupem na 
níže uvedené pozemky za účelem opravy některých betonových základů u stávajících 
příhradových stožárů na pozemcích 1163, 1166, 1168, 1153, 1116 a 1095 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
(betonové základy budou obkopány a nově opraveny a přibetonovány) investorem stavby 
ČEZ Distribuce a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
 

 
 
1729/65/2018 
Kácení  dřevin na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s kácením 1 ks lísky rostoucí na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1730/65/2018 
Kácení dřevin - z důvodu  opravy  komunikací 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením dřevin z důvodu opravy komunikací: 43 ks javorů a jasanů na ulici Kopečná,1 ks 
smrk ztepilý - dvoják, 2 borovice, 1 ks lípa srdčitá a 1 ks kaštan (kaštan z bezpečnostních 
důvodů) na náměstí Svatého Michala v k.ú. Vrbno pod Pradědem a 4 ks jasanu u  
komunikace k Modeně v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1731/65/2018 
Smlouva s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI na provádění těžebních a pěstebních prací v 
lesích města 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy na provádění pěstebních a těžebních činností v lesích v majetku města  
mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a  TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o 
 

 
 
1732/65/2018 
Seznam podnájmů u městských bytů  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se seznamem schválených podnájmů u městských bytů 
 

 
 
1733/65/2018 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 105 na ulici Krejčího 487 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 105 na ulici Krejčího 487, mezi R*** C*** 
(nájemník) a L*** R*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 
 

 
 
1734/65/2018 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Ve Svahu 430 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 4 na ulici Ve Svahu 430 dle pořadníku M*** H*** 
 

 
 
1735/65/2018 
Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě na ulici Ve Svahu 428 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s provedením stavebních úprav v městském bytě č. 4 na ulici Ve Svahu 428 (nájemník L*** 
T***) 
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1736/65/2018 
Projekt "Vrbno pod Pradědem -  Asistenti prevence kriminality" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 předložit a spolufinancovat 
projekt s názvem "Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality" ve výši min. 10 % z 
celkových nákladů. 
 

 
 
1737/65/2018 
Kogenerační jednotka kotelna Bezručova 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s umístěním kogenerační jednotky o el. výkonu 0,999MWe a tepelném výkonu 1,091 MWt v 
objektu kotelny Bezručova č.p. 580 umístěné na pozemku p.č. 1321 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1738/65/2018 
Stanovisko CSA k požadavku na výdej OP ve Vrbně pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem: 
 
1. byla seznámena 
se stanoviskem CSA k požadavku na výdej OP ve Vrbně pod Pradědem 
 

 
 
1739/65/2018 
Žádost o poskytnutí dotace na opravu kostelních hodin v Mnichově 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na opravu kostelních hodin v Mnichově žadateli - 
Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem 
 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 
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v.r. 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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