
 

 

*MUVPX009F3XJ* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 6176/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 15. jednání dne 25.09.2019 

čísl. usn. 561 - 585 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0561/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0562/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0408/RM/09/2019 - tajemníkovi úřadu dopracovat rozšíření kamerové sítě dle nových požadavků města a policie 
ČR 

Zodp.: Ing. Adámek - splněno 

0273/RM/06/2019 - majetkoprávnímu odboru vypracovat jednoduchý zákres umístění nové budovy na stávajícím 
pozemku 

Zodp.: Ing. Müllerová - NT 16.10.2019 

0560/RM/14/2019 - majetkoprávnímu odboru svolat jednání s vedením Husqvarny ohledně lékařského zařízení 

Zodp.: Ing. Müllerová - splněno 

 

 

3. Návrh rozpočtů a rozpočtových výhledů zřízených příspěvkových organizací města Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0563/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

rozpočet ve výši 3 500 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Vrbno, příspěvková organizace, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 
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rozpočet ve výši 1 430 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrb-
no pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace, Vrbno pod Pradědem 

rozpočet ve výši 6 997 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno 
pod Pradědem, Školní 477, okres Bruntál, příspěvková organizace, Vrbno pod Pradědem 

rozpočet ve výši 8 271 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Středisko kultury a 
vzdělávání, Ve Svahu 578, okres Bruntál, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 

rozpočet ve výši 1 375 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Vrb-
no pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 

 

 

4. Nabídky bank k zhodnocení volných finančních prostředků města Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0564/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s nabídkami bank - Komerční banka, UnicreditBank, MONETA, Česká spořitelna, SberBank a UniCreditBank ke zhod-
nocení volných finančních prostředků města 

 

 

5. Žádost o přidělení dotace MŠ Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěv-
ková organizace 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0565/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace MŠ Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace ve výši 5 000 Kč 
z programu II. podpora kulturních a společenských akcí na akce "Hledání hallowenského pokladu" 

 

 

6. Vyhrazené parkovací stání na pozemku p.č. 390 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0566/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením parkovacího stání na ulici Družstevní před domem č.p. 594, pro osobní vozidlo SPZ  1TN 1885, žadatel 
J…. B…., Družstevní 594 Vrbno pod Pradědem 

 

 

7. Vyhrazené parkovací stání na pozemku p.č. 510/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0567/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením parkovacího stání pro automobil SPZ  1TA 1551 Nad stadionem u domu č.p. 474, žadatel Š…. J…., Nad 
stadionem 474, Vrbno pod Pradědem 
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8. Vyhrazené parkovací stání na pozemku p.č. 1076 Sadová ulice. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0568/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na ulici Sadová před domem č.p. 500, žadatelé manželé R….., Sadová 
500, Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem odkládá  

rozhodnutí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání po zakreslení vodorovného značení parkovacích míst 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 219 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0569/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 219 o výměře 816 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem za-
hrady 

 

 

10. Vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 285/2, 286 a 287 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0570/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 285/2 o výměře 182 m2, p.č. 286 o výměře 815 m2 a p.č. 287 o vý-
měře 150 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem 1077 m2 zahrady, 70 m2 přístřešku na dřevo a oplocení 

 

 

11. Stavba RD na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0571/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s výstavbou RD na pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Železná pod Pradědem, s napojením na místní komunikaci p.č. 448, 
včetně připojení na inženýrské sítě města (kanalizační a vodovodní přípojka), investor stavby Mgr. Z… J… a Mgr. Z…. 
D…., Jesenická 786/58, 792 01 Bruntál 

 

 

12. Oprava dešťové kanalizace u domu 198 ulice Palackého 
 

USNESEN Í  ČÍSLO  0572/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s opravou dešťové kanalizace u domu č.p. 198 ulice Palackého, dle stanoviska správce vodovodů a kanalizací, inves-
tor stavby vlastníci domu Palackého 198, Vrbno p. Pr. 
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13. Výpověď z nájmu bytu č. 202 na ul. Krejčího 488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0573/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s dopisem od nájemníků bytů na ulici Krejčího 487/488 ve Vrbně p. Pr. 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výpovědi z nájmu bytu č. 202 na ulici Krejčího 488 

 

 

14. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 na nám. Sv. Michala 509 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0574/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 na nám. Sv. Michala 509, mezi A….. Š….. (nájemník) a S….. H…. (pod-
nájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 

 

 

15. Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě č. 4 na ulic Ve Svahu 425 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0575/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavebních úprav v bytě č. 4 na ulici Ve Svahu 425 za podmínky doložení souhlasného stanoviska sta-
tika 

 

 

16. Výměna bytu na ulici Husova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0576/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s výměnou bytu č. 3 na ulici Husova 492 (nájemník J…. Š….) za byt č. 10 na ulici Husova 494 (bez nájemníka) 

 

 

17. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 172/2019-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0577/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 172/2019-MP 

Podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: GasNet, s.r.o. 

budoucí služebný pozemek: pozemek parc. č. 89 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  
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budoucí úplata za zřízení služebnosti: 1000 Kč bez DPH 

budoucí předmět služebnosti: přeložka plynovodní přípojky k domu s č.p. 30 na ulici Střelniční 

 

 

18. Zápis Dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0578/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Zápisem ze 3. jednání Dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. ze dne 12.9.2019 

 

 

19. WIFI4EU pro město Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0579/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu "WIFI4EU pro město Vrbno pod Pradědem" na dodávku, montáž a 
zprovoznění veřejných přístupových bodů Wi-Fi a dodávku služeb elektronických komunikací 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozho d la  

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem MX-NET Telekomunikace s.r.o., se sídlem Větrná 18, 792 01 Bruntál 

 

 

20. Smlouva o bezplatném pronájmu tiskárny 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0580/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o nájmu tiskárny č. 019/2019 s firmou Cartouche plus s.r.o., IČ: 27840409, Těrlická 1202, Horní 
Suchá, PSČ: 735 35 

 

 

21. Modernizace a rozšíření kamerového systému na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0581/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s cenovou nabídkou na modernizaci a rozšíření městského kamerového systému 

Rada města Vrbno pod Pradědem sou hlas í  

s modernizací a rozšířením městského kamerového systému dle návrhu s doplněním základní školy  
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22. Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, osobního a zvláštního pří-
platku, odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vrbnem pod Pradědem a 
ostatních příspěvkových organizací Města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0582/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku, odměny ředitelů 
škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vrbnem pod Pradědem a ostatních příspěvkových organizací Města 
Vrbna pod Pradědem 

 

 

23. Středisko kultury a vzdělávání - stanovení platového výměru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0583/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

navržené platové zařazení ředitelce Střediska kultury a vzdělávání Ing. Pavle Müllerové s účinností od 1. 10. 2019 

 

 

24. Jmenování vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0584/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem výběrové komise na jmenování vedoucího výstavby a životního prostředí 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

dle § 102, odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce vedoucího odboru výstavby a životního pro-
středí Ing. Jaroslavu Veselou Ph.D. s účinností od 1. 10. 2019 

 

 

25. Různé, diskuse, cyklokrosový závod, informační tabule, záměr DD 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0585/RM/15/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s konáním cyklokrosového závodu "Černá Opava 2019" konaného 13.10.2019 na dráze BMX v Mnichově 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru aktualizovat informační tabule u kruhového objezdu 

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se záměrem Dětského domova Vrbno p. Pradědem, příspěvková organizace o úpravě parku na naučnou stezku u 
kostela na nám. Sv. Michala. Projekt bude předložen do Rady města jejím ředitelem. 
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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: 27.09.2019 
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