
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 76. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 12. 9. 2018 
 

 
 
1989/76/2018 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1990/76/2018 
Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ve funkci valné hromady 
společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., 
 
2. schvaluje 
pořad jednání valné hromady, 
 
3. volí 
předsedající VH Ing. Pavlu Müllerovou, 
 
4. volí 
zapisovatelku VH Martinu Sakalovou, 
 
5. přijímá 
usnesení následujícího obsahu: 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem, identifikační číslo 00296457, jako jediný společník 
společnosti  TEPLO VRBNO  s.r.o., se sídlem Vrbno pod Pradědem, Krejčího 487, PSČ 793 
26, identifikační číslo 258 48 810,  r o z h o d l a    ve smyslu ustanovení § 12 odstavce 1 
zákona číslo 90/2012 Sb.,  o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), v platném znění, jako Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti TEPLO VRBNO  s.r.o., ve smyslu ustanovení § 102 odstavce 2 písmene c) zákona 
číslo 128/2000 Sb., v platném znění takto:  
 
a) základní kapitál společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., se zvyšuje z částky 820.000,- Kč (osm 
set dvacet tisíc korun českých) na částku 13.949.303,- Kč (třináct milionů devět set čtyřicet 
devět tisíc tři sta tři korun českých), tedy o částku 13.129.303,- Kč (třináct milionů jedno sto 
dvacet devět tisíc tři sta tři korun českých).  
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b) vkladovou povinnost ke zvýšení dosavadního vkladu na zvýšení základního kapitálu 
společnosti je oprávněn převzít jediný společník město Vrbno pod Pradědem, a to ve lhůtě do 
jednoho měsíce ode dne rozhodnutí jediného společníka město Vrbno pod Pradědem při 
výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
 
c) nový vklad jediného společníka město Vrbno pod Pradědem na zvýšení základního kapitálu 
společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., nepřipadá na nový podíl.  
 
d) ke splnění vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu na zvýšení základního 
kapitálu je společník město Vrbno pod Pradědem povinen ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, 
ve kterém postupem dle § 224 zákona o obchodních korporacích převezme písemným 
prohlášením vkladovou povinnost ke zvýšení dosavadního vkladu.  
 
e) vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společníka město Vrbno pod Pradědem                 
v celkové výši 13.129.303,- Kč  (třináct milionů jedno sto dvacet devět tisíc tři sta tři korun 
českých) tj. pohledávka na úhradu kupní ceny ve výši 8.291.773,- Kč (osm milionů dvě stě 
devadesát jedna tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých), z titulu povinnosti úhrady kupní 
ceny dle Smlouvy o koupi nemovité věci č. 115/2018 ze dne 10. 8. 2018, uzavřené mezi 
městem Vrbno pod Pradědem jakožto prodávajícím na straně jedné a společností TEPLO 
VRBNO  s.r.o., jako kupující na straně druhé a pohledávka na úhradu kupní ceny ve výši 
4.837.530,- Kč (čtyři miliony osm set třicet sedm tisíc pět set třicet korun českých), z titulu  
povinnosti úhrady kupní ceny dle Smlouvy o koupi technologií č. 117/2018-MP ze dne  31. 8. 
2018, uzavřené mezi městem Vrbno pod Pradědem jakožto prodávajícím na straně jedné a 
společností TEPLO VRBNO  s.r.o., jako kupující na straně druhé, proti povinnosti jediného 
společníka města Vrbno pod Pradědem splatit společnosti TEPLO VRBNO  s.r.o., vkladovou 
povinnost ke zvýšení dosavadního vkladu částkou 13.129.303,- Kč  (třináct milionů jedno sto 
dvacet devět tisíc tři sta tři korun českých). 
 
f) Schvaluje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích návrh 
smlouvy o započtení pohledávek, dle níž se proti pohledávce společnosti TEPLO VRBNO 
s.r.o. za společníkem městem Vrbno pod Pradědem, z titulu převzaté vkladové povinnosti ve 
výši 13.129.303,- Kč  (třináct milionů jedno sto dvacet devět tisíc tři sta tři korun českých) 
započte pohledávka na úhradu kupní ceny ve výši 8.291.773,- Kč (osm milionů dvě stě 
devadesát jedna tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých), z titulu povinnosti úhrady kupní 
ceny dle Smlouvy o koupi nemovité věci č. 115/2018 ze dne 10. 8. 2018, uzavřené mezi 
jediným společníkem městem Vrbno pod Pradědem jakožto prodávajícím na straně jedné a 
společností TEPLO VRBNO s.r.o. jako kupující na straně druhé a pohledávka na úhradu kupní 
ceny ve výši 4.837.530,- Kč (čtyři miliony osm set třicet sedm tisíc pět set třicet korun českých), 
z titulu  povinnosti úhrady kupní ceny dle Smlouvy o koupi technologií č. 117/2018-MP ze dne  
31. 8. 2018 , uzavřené mezi jediným společníkem městem Vrbno pod Pradědem jakožto 
prodávajícím na straně jedné a společností TEPLO VRBNO s.r.o.  jako kupující na straně 
druhé. 
 

 
 
1991/76/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
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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: splněno 
 

 
 
1992/76/2018 
Výsledky hospodaření města 1-8/2018 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s výsledky hospodaření města za období 1-8/2018 
 

 
 
1993/76/2018 
Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor Žižkova 577, Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor jídelny a kuchyně mateřské školy Žižkova 
577, Vrbno pod Pradědem, za účelem skladu a výdeje zboží, žadatel Pavel Šenkár, Bezručova 
418, Vrbno pod Pradědem, cena za pronájem činí 5 Kč/m2/měsíc 
 

 
 
1994/76/2018 
Pronájem nebytových prostor Žižkova 577, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu nebytových prostor o výměře 60 m2 v 1 patře budovy na ulici Žižkova 577, Vrbno 
pod Pradědem, nájemce Zdeněk Bártek, Smetanova 333, Vrbno pod Pradědem, měsíční 
nájem činí 300 Kč (5Kč/m2/měsíc) 
 

 
 
1995/76/2018 
Pronájem nebytového prostoru v budově bývalého gymnázia 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu místnosti v přízemí budově 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  
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žadatel: Spolek Přátelé Vrbenska 
 

 
 
1996/76/2018 
Pronájem části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o pronájmu části pozemku p.č. 185/1 o výměře 140 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem za 
účelem rozšíření zahrady, žadatel Dušan Pechal Nové Doby 416,793 26 Vrbno pod 
Pradědem, vyhlášení záměru dne 22.8. 2018, usnesení č. 1972/75/2018, vyvěšeno od 24.8. 
2018 do 9.9. 2018, roční cena za pronájem činí 280 Kč 
 

 
 
1997/76/2018 
Souhlas se zásahem do pozemku parcelního čísla 107 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zásahem do pozemku parcelního čísla 107 v k.ú. Mnichov pod Pradědem z důvodu 
napojení splaškové kanalizace do páteřního řádu pro akci  ,,Přístavba výrobní haly - Paňák 
Plasty s.r.o. ", podle předložené PD. 
Investor stavby Paňák Plasty s.r.o., Mnichov 233, 793 26 Vrbno pod Pradědem se stavbou 
 

 
 
1998/76/2018 
Vyhrazené parkovací stání pro automobil 1TD6891 na pozemku p.č. 473/2 u domu čísla 
popisného 473 ulice  Nad Stadionem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro automobil SPZ 1 TD 6891 na ulici Nad Stadionem před 
domem 473, Vrbno pod Pradědem, žadatel Marie Zivčáková, Nad Stadionem 473, 793 26 
Vrbno pod Pradědem, cena činí 500 Kč/měsíc, 
 

 
 
1999/76/2018 
Parkovací stání u MěÚ Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
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s možným variantním řešením stavby "Parkovací stání za BD č.p. 421 u MěÚ ve Vrbně p. 
Prad." 
 
2. rozhodla 
zpracovat projektovou dokumentaci dle varianty č. 4 
 

 
 
2000/76/2018 
Kupní smlouva na dodávku „výpočetní technika HW a SW 2018“ 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s protokolem komise o otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
"výpočetní technika HW a SW 2018" 
 
2. rozhodla 
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu "výpočetní technika HW a SW 2018" o výběru 
nabídky uchazeče vedeným pod pořadovým číslem 1 - Ing. Petr Obrusník, IČ: 10594027, 
Chelčického 465, Vrbno pod Pradědem, PSČ: 793 26, jehož nabídka byla jedinou hodnocenou 
nabídkou 
 
3. rozhodla 
o uzavření Kupní smlouvy č.j. MUVP/8481/2018 s vítězným uchazečem firmou Ing. Petr 
Obrusník, IČ: 10594027, Chelčického 465, Vrbno pod Pradědem, PSČ: 793 26 na dodávku 
výpočetní techniky pro potřeby MěÚ Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
2001/76/2018 
Nákup modulů GINIS USN 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
pořízení modulů GINIS USN pro účely zpracování a projednání materiálů do rad a 
zastupitelstev v rámci platné smlouvy o podpoře IS GINIS od společnosti Gordic spol. s r.o., 
IČ: 47903783, se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava 
 

 
 
2002/76/2018 
Odprodej výpočetní techniky v užívání zastupitelů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s postupem při prodeji movitých věcí (notebooku/mobilního telefonu) dle návrhu 
 
2. rozhodla 
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o uzavření kupní smlouvy s osobami, které projeví zájem o odkup za cenu uvedenou v návrhu, 
na základě vzorové smlouvy 
 

 
 
2003/76/2018 
Změna poskytovatele právních služeb 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s návrhem na změnu poskytovatele právních služeb 
 
2. souhlasí 
se změnou poskytovatele právních služeb od 1.1.2019 
 
3. rozhodla 
o podpisu smlouvy s advokátní kanceláří Ritter - Šťastný, Riegrova 12, Olomouc 
 
4. rozhodla 
o ukončení smlouvy s KVB advokátní kancelář s.r.o. k 31.12.2018 
 

 
 
2004/76/2018 
Žádost o finanční příspěvek - Spolek pro osoby zdravotně postižené 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč pro Spolek osoby zdravotně postižené 
(zastoupené p.  Marií Čudovskou) na uspořádání tradičního vánočního posezení pro své členy 
 

 
 
2005/76/2018 
Jmenování členů komise pro VZ "Rekonstrukce kulturního domu" Jiráskova 61 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. jmenuje 
členy komise a jejich náhradníky pro otvírání obálek s nabídkami a následné posouzení a 
hodnocení nabídek pro VZ "Rekonstrukce kulturního domu" a to: 
členové komise: Ing. Iveta Pešatová, Jiří Skácel, Vlastimil Mlynář, 
náhradníci členů komise: Monika Návojová, Bc. Marcela Vosáhlová, Bc. Zdeněk Bártek 
 

 
 
2006/76/2018 
Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018-2019 



 7 

 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
předložený "Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem pro zimní 
období 2018 - 2019" 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru zajistit informaci o tomto plánu vyvěšením na úřední desce a 
webových stránkách města Vrbna pod Pradědem 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 18. 10. 2017 

 
 

 
2007/76/2018 
Pověření podpisem usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. pověřuje 
podpisem usnesení 76. zasedání Rady města Vrbna p. P. pana Karla Michaluse 
 

 
 
2008/76/2018 
Různé, diskuse - Cyklokrosový závod "Černá Opava 2018", 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s konáním cyklokrosového závodu "Černá Opava 2018" dne 22. 9. 2018 od 10 hodin v areálu 
BMX Mnichov, pořadatel akce ACS Drak Vrbno 
 

 

 
 

 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

Karel Michalus 
člen rady 

 
 
 
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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