
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

68. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 3. 2018 
 

 
 
1786/68/2018 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1787/68/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1769/66/2018-2- majetkoprávnímu odboru zajistit právní posouzení možných opatření u 
advokátní kanceláře k žádosti o opravu schodů na spojce ul. Střelniční a V Dolíku 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 

 
 
1788/68/2018 
Činnost APK za měsíc únor 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s činností Asistentů prevence kriminality za měsíc únor 2018 
 
2. ukládá 
předložit podrobnou zprávu o činnosti APK a plán pochůzkových tras asistentů prevence 
kriminality 
Zodp.: Mgr. Dana Tománková TK: 11. 4. 2018 
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1789/68/2018 
Zápisy jednání komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného 
pořádku  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisy z jednání komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného 
pořádku ze dne 24. 1. a 14. 2. 2018 
 

 
 
1790/68/2018 
Zápis z jednání komise kultury 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem z jednání komise kultury č. 2/2018 ze dne 19. 2. 2018 
 

 
 
1791/68/2018 
Stanovisko Komise kultury k navrženým kandidátům na ocenění města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
se stanoviskem Komise kultury k navrženým kandidátům na ocenění města 
 
2. uděluje 
"PODĚKOVÁNÍ RADY MĚSTA" kandidátům:  
Vladimíra Burdová 
Květoslav Súkup 
Zdeňka Walachová 
 
3. rozhodla 
o udělení medaile a finančního daru ve výši 1.000 Kč 
 

 
 
1792/68/2018 
Uzavření provozu o hlavních prázdninách - MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací o uzavření provozu MŠ Jesenická a Ve Svahu v době letních prázdnin, a to v 
termínech: 
MŠ Jesenická v době od 02.07. do 03.08.2018 
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MŠ Ve Svahu v době od 23.07. do 24.08.2018 
V termínu od 23.07.do 03.08.2018 budou souběžně uzavřeny obě MŠ 
 

 
 
1793/68/2018 
Smlouva o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě elektrokol 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se smlouvou o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě pro poskytnutí 4 horských elektrokol 
Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě  
4 horských elektrokol 
 

 
 
1794/68/2018 
Žádost o dotaci Charita Krnov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout finanční příspěvek žadateli – Charitě Krnov na dofinancování mzdových 
prostředků 
 

 
 
1795/68/2018 
Žádost o dotaci - Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 Kč žadateli – Levicovému klubu žen na akce 
MDŽ, Předmájová veselice, Návštěvy v Domově seniorů v Mnichově 
 

 
 
1796/68/2018 
Žádost o dotaci římskokatolická farnost na benefiční koncert na podporu záchrany 
kostela Sv. Michaela archanděla ve Vrbně pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000 Kč žadateli – římskokatolické farnosti na 
benefiční koncert na podporu záchrany kostela Sv. Michaela archanděla ve Vrbně pod 
Pradědem  
 

 
 
1797/68/2018 
Žádosti o dotace - ZŠ Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč žadateli - ZŠ Vrbno z programu II. na akci Vánoční 
setkání 
 
2. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč žadateli - ZŠ Vrbno z programu II. na akci Řezbářská 
soutěž 
 
3. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč žadateli - ZŠ Vrbno z programu II. na akci Vánoční 
jarmark 
 
4. rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč žadateli - ZŠ Vrbno z programu II. na akci Školní 
akademie 
 

 
 
1798/68/2018 
Návrh na vyřazení majetku Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o schválení vyřazení majetku příspěvkové organizace ve výši 6.020 Kč a jeho likvidaci 
 

 
 
1799/68/2018 
"Ukliďme svět, ukliďme Česko" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o zapojení města do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" 
 
2. ukládá 
svolat organizační schůzku s vedením města a informovat o připravenosti akce a motivaci 
občanů 
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Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 11. 4. 2018 
 

 
1800/68/2018 
Náklady na provoz budovy gymnázia včetně tělocvičny 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s náklady spojenými s provozem budovy gymnázia včetně tělocvičny za rok 2017 
 
2. ukládá 
MPO předložit zprávu o skutečných nákladech po celkovém vyúčtování služeb nájemcům 
Zodp.: Ing. Miloš Lasota TK: 11. 4. 2018 

 
 

 
1801/68/2018 
Umístění lezecké stěny v tělocvičně gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s žádostí o souhlas k umístění výklopné lezecké stěny v tělocvičně bývalého gymnázia 
 
2. vyzývá 
žadatele k doplnění žádosti o dokumentaci sklopné stěny a informací o provozu, bezpečnosti 
a podmínek pronájmu 
Zodp.: Ing. Miloš Lasota TK: 9. 5. 2018 

 
 

 
1802/68/2018 
Chodník podél sil. III/44519 a sil. III/44520 Mnichov - Železná 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem komise z otevírání obálek a hodnocení nabídek 
 
2. rozhodla 
o přidělení VZMR uchazeči Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
IČO: 45179255, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku 
 
3. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Naděžda Klíčová, Mnichov 311,  
793 26 Vrbno pod Pradědem IČO: 45179255 
 

 
 
1803/68/2018 
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Stezka pro pěší „Střelniční - V Dolíku" 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s právním názorem JUDr. Čichoně ve věci omezení vstupu na stezku pro pěší 
 
2. souhlasí 
s umístěním oznámení o varování před nebezpečím 
 

 
 
1804/68/2018 
Opravy místních komunikací v roce 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s aktualizovaným seznamem oprav místních komunikací 
 
2. souhlasí 
se seznamem oprav místních komunikací navržených k provedení v roce 2018 
 

 
 
1805/68/2018 
Vyhrazené parkovací místo na pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího místa pro osobní automobil SPZ 1TA 14 79 podle platné OZV o 
místních poplatcích na pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem na ulici Palckého u 
domu č.p. 604, žadatel M*** P***, Palackého 605, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
2. ukládá 
připravit přehled vyhrazených (pronajatých) parkovacích míst ve městě včetně jejich 
umístění 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 11. 4. 2018 

 
 

 
1806/68/2018 
Pronájem části pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 273/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Vrbno  
pod Pradědem za účelem stavby montované plechové garáže o rozměru 3x5 m, bez 
pevného základu 
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1807/68/2018 
Pachtovní smlouva na zemědělský pacht mezi propachtovatelem Městem Vrbnem pod 
Pradědem a pachtýřem AGRO PRADĚD TOP s.r.o.  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření pachtovní smlouvy mezi propachtovatelem Městem Vrbnem pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, a pachtýřem AGRO PRADĚD TOP s.r.o., 
Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem na zemědělský pacht o výměře 62,408 hektaru v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem a 11,6537 hektaru v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1808/68/2018 
Žádost na KPÚ - pozemek vedle p. V*** 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj o uzavření 
pachtovní smlouvy k pozemku p.č. 518 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
1809/68/2018 
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova 627 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 8 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova 627 M*** B*** 
 

 
 
1810/68/2018 
Výsledky revize údajů katastru nemovitostí 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výsledky revize údajů katastru nemovitostí, na základě kterých Katastrální úřad předložil 21 
návrhů na změnu způsobu využití půdy u pozemků a 79 návrhů na sloučení pozemků 
dávajících do souladu skutečný stav se stavem zapsaným v katastru nemovitostí 
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1811/68/2018 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 53/2018-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-80104017/1 (č. města 53/2018-MP) 
mezi Městem Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 
2472903, která je zastoupena společností ReSpol s.r.o. (strana oprávněná), týkající se části 
pozemků ve vlastnictví strany povinné č. 1242/1, 1243 a 1305 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
na kterých se zřídí věcné břemeno podle energetického zákona 
 

 
 
1812/68/2018 
Smlouva o připojení OM skatepark 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Děčín za účelem připojení odběrného zařízení pro skatepark 
 

 
 
1813/68/2018 
Smlouva na čištění komunikací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření smlouvy na realizaci služeb čištění místních komunikací mezi Městem Vrbno pod 
Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
 

 
 
1814/68/2018 
Zpráva o hospodaření v lesích města v roce 2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem v roce 2017 
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1815/68/2018 
Žádost o zrušení přestupkové komise 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s žádostí pana L. B*** o zrušení přestupkové komise a s odpovědí starostky 
 
2. vyjadřuje 
v dopise panu L. B*** své stanovisko k žádosti o zrušení přestupkové komise 
 

 
 
1816/68/2018 
Organizační zajištění Zastupitelstva města ze dne 14. 3. 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu vodného a stočného 
od 1. 4. 2018 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 11. 4. 2018 

 
2. ukládá 
finančnímu výboru zpracovat návrh na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení 
systému MESOH, včetně doporučení výše poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zodp.: Bc. Adam Macháč TK: 11. 7. 2018 

 
 

 
1817/68/2018 
Kácení 6 ks dřevin na pozemku p.č. 967/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s kácením 6 ks břízy bělokoré rostoucích na pozemku 967/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z 
důvodu výstavby „SENIOR DOMY POHODA -  bytový dům pro seniory s administrativní 
budovou a zázemím pro zaměstnance Vrbno pod Pradědem" 
 

 
 
1818/68/2018 
Různé, diskuse - konkurzy ředitelů škol, vybudování sociálních bytů - výzva 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
ověřit v souladu se školským zákonem termíny konkurzů na ředitele škol zřizovaných 
městem Vrbnem pod Pradědem a informovat radu města 
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Zodp.: Mgr. Dana Tománková TK: 11. 4. 2018 
 

2. byla seznámena 
s podmínkami dotace na vybudování sociálních bytů 
 
3. nedoporučuje 
přihlásit se do této výzvy IROP (vybudování sociálních bytů) 
 

 

 
 

 

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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