
 

 

*MUVPX009F3S8* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 6174/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 13. jednání dne 14.08.2019 

čísl. usn. 485 - 512 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0485/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0490/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0459/RM/11/2019 předložit radě města možné varianty provozování střediska pohřebnictví 

Zodp.: koordinátor pohřebních služeb - splněno 

 

0461/RM/11/2019 majetkoprávnímu odboru zpracovat návrh na přidělení vyhrazených parkovacích míst v jednotli-
vých lokalitách města 

Zodp.: Ing. Müllerová - splněno 

 

 

3. Valná hromada TS Vrbno s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0491/RM/13/2019:  

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

do funkce Jednatel TECHNICKÝCH SLUŽBY VRBNO s.r.o. p. Bc. Miroslava Pellu od 1.9.2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

smlouvu o výkonu funkce jednatele 

pravidla pro výplatu ročních odměn jednatele 
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4. Informace Domova pro seniory o nové organizační struktuře k 1.8.2019, a poděkování 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0493/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s dopisem Mgr. Kristíny Strouhalové, pověřené řízením Domova pro seniory Vrbno, Mnichov 262, o dalším pracov-
ním úvazku 

s novou organizační strukturou Domova pro seniory Vrbno, p.o., platnou od 1. 8. 2019 

 

 

5. Změna zařazení do platové třídy ředitelek příspěvkové organizace Mateřská škola, Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0494/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

změnu zařazení do platové třídy ředitelek příspěvkové organizace Mateřská škola Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradě-
dem a MŠ Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem dle návrhu s účinností od 1. září 2019 

 

 

6. Zápis Komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze dne 
25.7.2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0495/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku ze dne 25.7.2019 

 

 

7. Zajištění stravovacího provozu v Domově pro seniory Vrbno, Mnichov 262 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0496/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s variantami 1 a 2 k zajištění stravovacího provozu v Domově pro seniory Vrbno, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

schválit variantu č. 1 

 

 

8. Stížnost na zaměstnankyni stavebního úřadu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0497/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem stížnosti pana Ing. L… K… 
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9. Výsledky hospodaření města za období 1-7/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0498/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření města za období 1-7/2019  

 

 

10. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace č. smlouvy 51/2019 - Spolek Přátelé Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0499/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

změnu účelu poskytnuté dotace dle požadavku žadatele 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě 51/2019 dle předloženého návrhu 

 

 

11. Žádost o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v rámci projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 2. výzva" ve výši 1 500 Kč 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0500/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace ve výši 1 500 Kč v rámci realizace projektu" 
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 

 

 

12. Zpráva z pohřebnictví 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0501/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zprávou střediska pohřebnictví 

 

 

13. Úprava prostranství u hřbitova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0502/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podání žádosti o dotaci s názvem "Úprava prostranství u hřbitova" v rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník - OPŽP - Rea-
lizace sídelní zeleně 

o uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci "Úprava prostranství u hřbitova" mezi městem Vrbnem p. P. a 
firmou Tizzi engineering s.r.o. se sídlem Bílanská 1861/81 Kroměříž 
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14. Stavební úpravy bytového domu ul. Husova č.p. 248 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0503/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na Stavební úpravy bytového domu na ul. Husova č.p. 248 
Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podepsání smlouvy na akci Stavební úpravy bytového domu na ul. Husova č.p. 248 Vrbno pod Pradědem s ucha-
zečem František Lukovský, Světlá 389, 793 31 Světlá Hora 

 

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlo-
vice Zadní Ves 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0504/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Zpracování PD Cyklostezka Vrbno 
pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" mezi Ing. Janem Hvoreckým a městem Vrbno pod Pradědem 

 

 

16. Výzva pro SENIOR DOMY POHODA a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0505/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výzvou pro SENIOR DOMY POHODA a.s., Třinec 

s odpovědí Ing. Szkandery ze společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s. 

 

 

17. Smlouva o pořádání farmářských trhů ve Vrbně p. Pr. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0506/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o provozování farmářských trhů v roce 2019 mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Spolkem pro 
obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE, Staroměstská 781/1, 792 01 Bruntál 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování farmářských trhů v roce 2019 mezi Městem Vrbno pod Pradě-
dem a Spolkem pro obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE, Staroměstská 781/1, 792 01 Bruntál 
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18. Přehled vyhrazených parkovacích míst ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0507/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřizováním placených vyhrazených parkovacích stání maximálně do 1/3 ze všech parkovacích míst v každé sídlišt-
ní lokalitě 

 

 

19. Žádost o zřízení místní komunikace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0508/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o zřízení místní komunikace na pozemcích p.č. 271/1, p.č. 273/1 a p.č. 274/1 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením místní komunikace a zařazením do plánu oprav  

 

 

20. Parkovací stání na pozemku p.č. 231 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0509/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na pozemku p.č. 231 v k.ú. Železná pod Pradědem 

 

 

21. Vyhlášení záměru na pronájem pozemků 
 

Podbod č. 1: část pozemku p.č. 1224/1 o výměře 357 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

USNESENÍ ČÍSLO 0487/RM/13/2019: 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1224/1 o výměře 357 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

Podbod č. 2: pozemek p.č. 1476/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 1784 m2 

USNESENÍ ČÍSLO 0488/RM/13/2019: 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1476 o výměře 1784 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

22. Schválení pronájmu pozemků 
 

Podbod č. 1: část pozemku p.č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 91 m2 za účelem skladování 
dřeva 
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USNESENÍ ČÍSLO 0486/RM/13/2019: 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 985 o výměře 91 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

Podbod č. 2: část pozemku p.č. 1528 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 462 m2 za účelem zahrady a 
stavby kotce, skladu nářadí a chatky 

USNESENÍ ČÍSLO 0489/RM/13/2019: 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 1528 o výměře 462 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

Podbod č. 3: část pozemku p.č. 869/1 o výměře 650 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

USNESENÍ ČÍSLO 0492/RM/13/2019: 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 869/1 o výměře 650 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

23. Nájem nebytového prostoru v budově bývalého Gymnázia 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0510/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru v budově bývalého Gymnázia o výměře 48 m2, 
vyhlášení záměru dne 26.6.2019 č. usnesení 0448/RM/11/2019, žadatel: LIGA o.p.s., Bruntál, vyvěšeno dne 23.7. 
2019 do 7.8.2019 

 

 

24. Pronájem skladu nářadí na pozemku p.č. 862/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0511/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem skladu nářadí o výměře 3,5m x 3,5 m na pozemku p.č. 862/3 v k.ú. Vrbno pod Pra-
dědem 

 

 

25. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 627 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0512/RM/13/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 4 v domě s pečovatelskou službou na ulici Husova č.p. 627 Z…. J…. 
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 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města  starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Chalupová Nikola Bc. 
Datum vyhotovení výpisu: 16.08.2019 
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