
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

73. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem dne 20. 6. 2018 
 
 
 
1916/73/2018 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1917/73/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
866/34/2016-2 - navrhnout u domů nástupní plochy pro zásahová vozidla hasičů s uvedením 
důsledků vybudování nástupních ploch a s odhadem finančních nákladů 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       TK: 12. 9. 2018 
 
1394/52/2017-3 - zpracovat v roce 2018 projektovou dokumentaci k využití části pozemku 
parc. č. 1182 v k.ú. Vrbno p. P. ke zřízení nových parkovacích míst pro potřeby MěÚ Vrbno 
p. P. 
Zodp.: Bc. Adam Macháč       TK: 22. 8. 2018 
 
1800/68/2018-2 - MPO předložit zprávu o skutečných nákladech po celkovém vyúčtování 
služeb nájemcům 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová       splněno 
 

 
 
1918/73/2018 
Návrh na obsah Výroční zprávy Technické služby Vrbno s.r.o., počínaje r. 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. stahuje z projednání 
návrh na obsah Výroční zprávy Technické služby Vrbno s.r.o., počínaje r. 2018 
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1919/73/2018 
Zásady pro vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2019 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Zásady pro zpracování rozpočtu města na rok 2019 a harmonogram pro zpracování návrhu 
rozpočtu na rok 2019 
 

 
 
1920/73/2018 
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 28. 5. 2018 
 

 
 
1921/73/2018 
Činnost asistentů prevence kriminality za měsíc květen 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s činností APK za měsíc květen 2018 
 

 
 
1922/73/2018 
Příměstský tábor 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s návrhem programu na příměstský tábor města Vrbna pod Pradědem na rok 2018 
 

 
 
1923/73/2018 
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 30. 6. 2015 o poskytnutí právní pomoci 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o uzavření dodatku č.3 k Příkazní smlouvě ze dne 30. 6. 2015 o poskytnutí právní pomoci  
a odměně za ni od 1. 7. 2018 
 

 
 
1924/73/2018 
Udělení souhlasu se zapojením do projektu - Základní škola, okr. Bruntál, příspěvková 
organizace, 793 26 Vrbno pod Pradědem. Název projektu "Vím, kam mám jít"       
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s udělením souhlasu se zapojením Základní školy Vrbno pod Pradědem do projektu OP 
VVVV, Výzva č. 02_16_039 pro inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. v prioritní ose 3 OP VVV 
od 1. 9. 2018. Název projektu "Vím, kam mám jít". Realizátor projektu Středisko volného 
času Bruntál, příspěvková organizace, Školní 2, Bruntál 
 

 
 
1925/73/2018 
Pronájem pozemku p.č. 163/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 163/1 o výměře 712 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem 
zahrady a oplocení,  
žadatel K*** S***, S***, Vrbno pod Pradědem,  
roční cena za pronájem 1.424 Kč  
vyhlášení záměru na pronájem dne 30. 5. 2018 usnesení č. 1903/72/2018, vyvěšeno od 6. 6. 
do 20. 6. 2018 
 

 
 
1926/73/2018 
Pronájem pozemků p.č. 821, 820, 819,  a části pozemku p.č. 824 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu pozemku p.č. 821 o výměře 1.135 m2, 820 o výměře 619 m2, 819 o výměře 910 
m2, v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení, část pozemku p.č 824 o 
výměře 125 m2 za účelem zahrady, sečení a parkování vozidla,  
žadatelé J*** Z***, M*** Z***, Z*** A***R*** A*** - vlastníci domu S***a *** , Vrbno pod 
Pradědem 
vyhlášení záměru č. 1904/72/2018, vyvěšeno od 6. 6. do 20. 6. 2018 
 
2. ukládá 
vytipovat strategické pozemky města pro účel rozvoje města 
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Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 12. 9. 2018 
 

 
 
1927/73/2018 
Pronájem části pozemku p.č. 1131 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1131 o výměře 1681 m2 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, za účelem sečení a chovu včel 
 

 
 
1928/73/2018 
Pronájem části pozemku p.č.1276 o výměře 950 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části pozemku p.č. 1276 o výměře 950 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za 
účelem sečení trávy a oplocení,  
žadatel: F*** Z***, M***,  
roční cena za pronájem činí 1.900 Kč 
vyhlášení záměru dne 9.5. 2018 usnesení č.1881/71/2018,  
vyvěšeno od 22. 5. do 7. 6. 2018, 
 

 
 
1929/73/2018 
Pronájem části pozemku p.č. 1816/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části pozemku p.č. 1816/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 475 m2, 418 m2 
za účelem zahrady a oplocení, stavby celkem 57,2 m2: šopa, skleník, chatka, nadstřešené 
ohniště v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel: R. H***, S*** Č***, Vrbno pod Pradědem, 
cena za roční pronájem 1.408 Kč,  
vyhlášení záměru 9. 5. 2018, usnesení č. 1882/71/2018, vyvěšeno od 22. 5. do 7. 6. 2018 
 

 
 
1930/73/2018 
Pronájem místnosti v budově bývalého gymnázia  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o pronájmu nebytového prostoru o výměře 30 m2 kabinet přírodopisu ve druhém patře v 
budově bývalého gymnázia č.p. 12 na pozemku p.č. 16 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
nájemné za místnost 50 Kč/m2/měsíc + služby spojené s užíváním nebytového prostoru 
Nájemce: M*** H***, Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1931/73/2018 
Náklady na provoz budovy bývalého gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se skutečnými náklady na provoz budovy gymnázia včetně tělocvičny za rok 2017 
 

 
 
1932/73/2018 
Žádost o odpuštění doplatku za teplo - gymnázium 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s odpuštěním poloviny doplatku za teplo za kancelář paní M***H***v budově bývalého 
gymnázia 
 

 
 
1933/73/2018 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 511 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 5 na ulici nám. Sv. Michala 511 dle pořadníku J*** U*** 
 

 
 
1934/73/2018 
Převod zařízení kuchyně bývalé jídelny gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o převodu movitého majetku - vybavení kuchyně bývalého gymnázia - na příspěvkové 
organizace města dle předávacích protokolů 
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2. rozhodla 
o prodeji zbývajícího movitého majetku - vybavení kuchyně bývalého gymnázia - dle 
znaleckého posudku č. 6440518 ze dne 9. 5. 2018 zpracovaného znalcem Vojtěchem 
Andrýskem, se sídlem Nová 1399/12, Bruntál 
 

 
 
1935/73/2018 
Nástupní plochy u výškových budov 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. stahuje z projednání 
návrh harmonogramu postupu výběru a úprav nástupních ploch u výškových budov 
 
2. ukládá 
předložit návrh radě města v září 2018 
Zodp.: Bc. Ondřej Chalupa TK: 12. 9. 2018 

 
 

 
1936/73/2018 
Smlouva o výpůjčce - služební vozidlo  - Středisko kultury a vzdělávání 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o výpůjčce automobilu se Střediskem kultury a vzdělávání Vrbno pod 
Pradědem 
 

 
 
1937/73/2018 
Smlouva Moravskoslezský kraj - přijetí účelové neinvestiční dotace na dofinancování 
nákladů na zabezpečení akceschopnost jednotky SDH Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí účelové neinvestiční dotace od MSK ve výši 100.000 Kč určenou k dofinancování 
nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vrbno 
pod Pradědem 
 

 
 
1938/73/2018 
Bezúplatný převod radiostanice vozidlové 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku - radiostanice vozidlové, rok pořízení 
2004, sériové číslo 034802604 - mezi převodcem Česká republika - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70884561 a 
nabyvatelem Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26  Vrbno pod Pradědem IČO: 
00296457 
 

 
 
1939/73/2018 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
zpracovat seznam hydrantů, na jaké jsou adrese, ověřit, kdy byla jejich revize, a navrhnout 
nápravná opatření tam, kde není v pořádku 
Zodp.: Bc. Ondřej Chalupa TK: 12. 9. 2018 

 
 
 
 
 
 

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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