
 

 

*MUVPX009F3QI* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 6172/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 12. jednání dne 17.07.2019 

čísl. usn. 462 - 484 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0462/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

4. Jednatel společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0463/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s uchazeči na funkci jednatele TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. a jejich záměry na rozvoj společnosti TECHNICKÉ 
SLUŽBY VRBNO s.r.o.  v následujícím období 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. svolat Valnou hromadu TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. 
za účelem jmenování jednatele 

 

 

5. Ředitel příspěvkové organizace - Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, pří-
spěvková organizace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0464/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rezignací paní Hany Janků na funkci ředitelky Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková 
organizace ke dni 30. 9. 2019 

s uchazečem na funkci ředitele Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace a jeho 
záměrem na další rozvoj Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce ředitelky Střediska kul-
tury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace Ing. Pavlu Müllerovou s účinností od 1. 10. 2019 



strana 2 

 

 

 

 

6. Zápisy z 4. a 5. jednání Komise životního prostředí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0465/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem zápisů z jednání Komise životního prostředí města Vrbna pod Pradědem ze dnů 7. 5. 2019 a 4. 6. 2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

odboru MPO po konzultaci s odborem VaŽP předložit návrh na úpravu sečení na rok 2020 

 

 

7. Rozpočtové opatření č.4/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0466/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.4 /2019 dle předloženého návrhu. 

 

 

8. Výsledky hospodaření města za období 1-6/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0467/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření Města Vrbno pod Pradědem za období 1-6/2019. 

 

 

9. Zastavení vydávání Radničních listů města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0468/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s ukončením vydávání občasníku Radniční listy města Vrbna pod Pradědem, informovanost veřejnosti je dostatečně 
zajištěna Zpravodajem Sdružení obcí Vrbenska a také moderními médii 

 

 

10. Zápisy komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0469/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisy komise pro rozvoj cestovního ruchu 
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11. Uzavření parku "Dětský svět" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0470/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí ředitelky Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem o uzavření parku "Dětský svět" 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s uzavřením parku "Dětský svět" v areálu Mateřské školy, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 

 

 

12. Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování Studie optimalizace odpadového hospodářství 
ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0471/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem př i j ím á  

dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování Studie optimalizace odpadového hospodářství ve Vrbně 
pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

 

13. Smlouva o bezúplatném převodu mezi Městem Vrbno p. Pr. a Městem Horní Benešov, Ško-
da Fabia 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0472/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Vrbno p. Pr. a Městem Horní Benešov 

Předmět smlouvy: Škoda Fabia Combi, zařízení VRZ krytá siréna (součást Škoda Fabia), maják magnetický modrý 
(součást Škoda Fabia) 

 

 

14. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stav-
by č. IV-12-8016959/H/1 (číslo města 130/2019-MP) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0473/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
8016959/H/01 (číslo města 130/2019-MP) dle předloženého návrhu 

 

podstatné náležitosti smlouvy 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035) 

budoucí služebné pozemky: části pozemků parc. č. 92/1 a 95/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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rozsah budoucího zatížení: cca 10 m2 

budoucí úplata za zřízení břemene: 1000 Kč 

 

 

15. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8001144/VB02 (číslo 
města 64/2019-MP) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0474/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EI-12-8001144/VB02 dle předloženého návrhu 

 

podstatné náležitostí smlouvy: 

povinný ze služebnosti: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný ze služebnosti: ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035)  

 služebný pozemek: část pozemku parc. č. 700/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem vymezená GP č. 768-198/2017 

jednorázová náhrada ve výši 1000 Kč bez DPH 

 

 

16. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0475/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku o výměře 91 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem skladování 
dřeva 

 

 

17. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.1528 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0476/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1528 o výměře 462 m2 za účelem 429 m2 zahrady, 15m2 kotec, 
6 m2 sklad nářadí, 12m2 chatka v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

18. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0477/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 650 m2 z toho 638 
m2, zahrady, 12 m2 sklad nářadí, 
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19. Výpověď z nájmu bytu č. 9 na ul. Bezručova 418 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0478/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výpovědi z nájmu bytu č. 9 na ulici Bezručova 418 

 

 

20. Přidělení bytu mimo schválený pořadník na ul. Nádražní 141 b.č. 5 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0479/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu mimo pořadník a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 Nádražní 141 s L…. V….. Cena měsíčního 
nájmu bez služeb 2930 Kč/měsíčně. 

 

 

21. Kácení dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0480/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s kácením 13 ks lip srdčitých na ulici Nádražní od odbočky na ulici Dělnickou po odbočku na ČOV 

 

 

22. Zpráva o činnosti APK za první pololetí 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0481/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Zprávou o činnosti asistentů prevence kriminality za první pololetí 2019 

 

 

23. Zpomalovací prahy na ulici Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0482/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s umístěním zpomalovacích prahů na ulici Žižkova ( viz. důvodová zpráva ) 

 

 

24. Projekt studie výstavby bytů na ulici Žižkova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0483/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přidělením zakázky na zpracování projektové Studie na „Výstavbu více metrážních rezidenčních bytů“ v proluce 
mezi domy Hřbitovní č.p. 8 a Žižkova č.p. 3 dle cenové nabídky SPS s.r.o. Opava a dle důvodové zprávy 
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25. Různé, diskuse, oprava silnice II/451 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0484/RM/12/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s postupem prací při opravě II. etapy silnice II/451 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Chalupová Nikola Bc. 
Datum vyhotovení výpisu: 22.07.2019 
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