
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 75. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 22. 8. 2018 
 

 
1952/75/2018 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1953/75/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
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.: Ing. Iveta Pešatová       TK: 12. 9. 2018 
 
1816/68/2018-2 - 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.: předseda finančního výboru     TK: splněno 
 

 
 
1954/75/2018 
Výsledky hospodaření města 1-7/2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s hospodařením města za 1-7/2018 
 

 
 
1955/75/2018 
Žádost o finanční příspěvek - Spolek Přátel Vrbenska ve výši 5.000 Kč 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí finančního příspěvku Spolku Přátel Vrbenska na zvýšené a mimořádné náklady 
spojené s akcí "Výstava na ulici" ve výši 3.000 Kč 
 

 
 
1956/75/2018 
Žádost o poskytnutí finanční podpory - volejbalový turnaj - 900 Kč 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci ve výši 900 Kč žadatelce – M*** Š*** na volejbalový turnaj konaný 21. 7. 
2018 v obci Nové Heřminovy z programu Dotace pro sportovní oddíly a jednotlivce 
 

 
 
1957/75/2018 
Žádost o dotaci - MŠ Jesenická – 5.000 Kč 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace žadateli - MŠ Jesenická - na akci Halloweenský průvod za strašidlem 
Famfulákem ve výši 2.000 Kč 
 

 
 
1958/75/2018 
Žádost o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v rámci projektu "Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva" ve výši 15.911 Kč 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o podpisu smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace ve výši 15.911 Kč v rámci 
realizace projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva" 
 

 
 
1959/75/2018 
Zápis 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 
25. 6. 2018 
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1960/75/2018 
Činnost asistentů PK za měsíc červenec 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s činností APK za měsíc červenec 2018 
 

 
 
1961/75/2018 
Personální navýšení pracovníků APK 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informaci o navýšení počtu pracovníků APK 
 

 
 
1962/75/2018 
Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v ZŠ Vrbno p.P. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zprávou z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v ZŠ 
Vrbno p. P. 
 

 
 
1963/75/2018 
Pasport místních komunikací 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s podklady návrhu zařazení komunikací v majetku Města Vrbno pod Pradědem do kategorií 
místních komunikací III. a IV. tříd pro pasport komunikací 
 
2. rozhodla 
o zahájení řízení o zařazení komunikací v majetku Města Vrbna pod Pradědem do kategorií 
místních komunikací III. a IV. tříd 
 
3. ukládá 
dávat do souladu majetkové poměry u místních komunikací a postupně aktualizovat pasport 
místních komunikací města 
Zodp.: Bc. Adam Macháč TK: 17. 10. 2018 
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1964/75/2018 
Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího 488  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 405 na ulici Krejčího 488 dle pořadníku V*** Z*** 
 

 
 
1965/75/2018 
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Ve Svahu 430  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. ** na ulici Ve Svahu 430, mezi J*** K*** (nájemník) 
a J*** Š*** (podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti. 
 

 
 
1966/75/2018 
Přechod nájmu bytu nám. Sv. Michala 507  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přechodem nájmu bytu č. ** o velikosti 1+1 na ulici nám. Sv. Michala 507 z J*** B*** na V*** 
Ž*** 
 

 
 
1967/75/2018 
Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáž v objektu č.p. 510 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s ukončením pronájmu nebytového prostoru - garáže v objektu č.p. 510 na ulici nám. Sv. 
Michala (nájemce L*** Ř***) 
 

 
 
1968/75/2018 
Provedení úprav v bytě na ulici Krejčího 488 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
souhlasí s provedením úprav v bytě č. *** na ulici Krejčího 488 (nájemník Ing. F*** P***) 
 

 
 
1969/75/2018 
Stavební úpravy bytového domu ul. Husova č.p. 248 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací, že nabídku na VZMR Stavební úpravy bytového domu ul. Husova č.p. 248 do 
stanoveného termínu - 13. 8. 2018 10:00, nepodal žádný uchazeč 
 

 
 
1970/75/2018 
Vyhodnocení poptávky VZMR Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova č.p. 418 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem o otevírání obálek s nabídkami 
 
2. byla seznámena 
s protokolem o vyhodnocení nejlepší nabídky 
 
3. rozhodla 
na základě předloženého protokolu a cenových nabídek a přidělení zakázky firmě AF Stav 
Krnov s.r.o., Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov 
 
4. rozhodla 
o uzavření smlouvy s firmou AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov 
 

 
 
1971/75/2018 
Vyhodnocení poptávky VZMR Výměna oken za plastová  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s protokolem o otevírání obálek s nabídkami 
 
2. byla seznámena 
s protokolem o vyhodnocení nejlepší nabídky 
 
3. rozhodla 
na základě předloženého protokolu a cenových nabídek o přidělení zakázky firmě RI OKNA 
a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 
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4. rozhodla 
o uzavření smlouvy s firmou RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 
 

 
 
1972/75/2018 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 185/1 o výměře 140 m2 v k.ú. Železná 
pod Pradědem za účelem rozšíření zahrady 
 

 
 
1973/75/2018 
Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 605 a 604 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 605 o výměře 1339 m2 a p.č. 604 o výměře 32 
m2, oba v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
2. ukládá 
zaslat upozornění pí Ž*** k dodržování pravidel občanského soužití 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 12. 9. 2018 

 
 

 
1974/75/2018 
Vyhlášení záměru na pronájem místnosti v budově bývalého gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem místnosti v přízemí budovy bývalého gymnázia č.p. 12 na 
pozemku p.č. 16 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem skladovacích prostor za cenu  
500 Kč/rok 
 

 
 
1975/75/2018 
Pronájem pozemku p.č. 1131 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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o schválení pronájmu pozemku p.č. 1131 o výměře 1681 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za 
účelem sečení a chovu včel,  
žadatel J*** V***, H****, Vrbno pod Pradědem,  
roční cena za pronájem 168 Kč,  
vyhlášení záměru 20. 6. 2018 usnesení č. 1927/73/2018, vyvěšeno od 4. 7. do 20. 7. 2018 
 

 
 
1976/75/2018 
Pronájem nebytového prostoru Žižkova 577, Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru místnost v 1.n.p. o výměře 60 m2 ulice 
Žižkova 577, Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem 300 Kč/měsíc 
 

 
 
1977/75/2018 
Zpracování žádosti o dotaci "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice – Zadní 
Ves" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
uzavřít Smlouvu o dílo mezi městem Vrbnem pod Pradědem a Osigeno s.r.o. - veřejné zakázky 
a dotace s.r.o. se sídlem Petrovská 594, Vikýřovice na zpracování žádosti o dotaci 
"Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice - Zadní Ves" v rámci dotačního titulu Státního 
fondu dopravní infrastruktury 
 

 
 
1978/75/2018 
Zpracování PD Regenerace sídliště Husova - I. etapa 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s výsledkem poptávkového řízení na zpracovatele PD Regenerace sídliště Husova - I. etapa 
 
2. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD Regenerace sídliště Husova - I. etapa mezi 
městem Vrbno pod Pradědem a firmou Dimense, v.o.s. se sídlem Hrnčířská 15, Brno 
 

 
 
1979/75/2018 
Vyřazení a likvidace zařízení v majetku města 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyřazením a likvidací zařízení v majetku města dle předloženého návrhu likvidační komise 
 

 
 
1980/75/2018 
Zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 9T57541 na pozemku  
p.č. 390 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 9T57541 na pozemku p.č.390 
komunikace Družstevní proti domu čísla popisného 592, žadatel B*** V***, D****, Vrbno pod 
Pradědem, platba 500 Kč/měsíc 
 

 
 
1981/75/2018 
Zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 9T2 7644 na pozemku  
p.č. 390 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro automobil, na pozemku p.č. 390 ulice 
Družstevní proti domu čísla popisného 594, žadatel M*** L***, D***, Vrbno pod Pradědem, 
cena 500 Kč/měsíc 
 

 
 
1982/75/2018 
Reklamní poutače pro prodejnu Albert 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. nesouhlasí 
s umístěním 8 ks reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení pro prodejnu Albert v 
době od 3. 9. 2018 do 19. 9. 2018 
 

 
 
1983/75/2018 
Smlouva o nájmu tiskárny 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o nájmu tiskárny s firmou Cartouche plus s.r.o., IČ: 27840409, Těrlická 
1202, Horní Suchá, PSČ 735 35 
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1984/75/2018 
Příprava jednání Zastupitelstva města dne 5. 9. 2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 5. 9. 2018 
 

 
 
1985/75/2018 
Oprava komunikace před domem č.p.  480 na pozemku p.č.286 v k.ú. Vrbno  
pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s opravou části komunikace na parc. 286 novým asfaltovým kobercem před domem čísla 
popisného 480 ulice Palackého, investor stavby Ing. L*** K***, Palackého 480, Vrbno pod 
Pradědem 
 

 
 
1986/75/2018 
Konání 4. ročníku hudebního festivalu na pozemku p.č. 1129/1 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s konáním akce 4. ročníku hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních  
a netradičních lidových a uměleckých řemesel na pozemku p.č. 1129/1 v k.ú. Mnichov  
pod Pradědem o víkendu 25. 8 a 26. 8. 2018,  
žadatel Jiří Vacek, ZVONEK spolek pro obnovu kultury a řemesel Vrbenska, Husova 492, 
Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1987/75/2018 
Pověření podpisem usnesení 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
 
1. pověřuje 
podpisem usnesení 75. zasedání Rady města Vrbna p. P. Mgr. Zdeňka Bártka 
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1988/75/2018 
Různé, diskuse 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s informací starostky o dotaci Moravskoslezského kraje na spolufinancování opravy místní 
komunikace na nám. Sv. Michala 
 

 
 
 
 

 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Mgr. Zdeněk Bártek 
člen RM 

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 


