
 

 

*MUVPX009IKUK* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 8774/2019 VV 

 

Výpis usnesení z 17. jednání dne 06.11.2019 

čísl. usn. 616 - 634 
 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0616/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvaluje  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0617/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvaluje  

kontrolu plnění usnesení: 

0560/RM/14/2019 - majetkoprávnímu odboru zaktualizovat a schválit pravidla pro prodej nemovitého majetku - 
pozemků 

Zodp.: Bc. Kopča - NT 27.11.2019 

 

0585/RM/15/2019 - majetkoprávnímu odboru aktualizovat informační tabule u kruhového objezdu 

Zodp.: Bc. Kopča - NT 27.11.2019 

 

 

3. Poskytnutí finančního daru Domovu pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0618/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

s žádostí o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Domovu pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 
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4. Hodnotící zpráva za školní rok 2018/2019 - MŠ Jesenická, Jesenická 448, Vrbno p.P. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0619/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

s hodnotící zprávou o činnosti školy - MŠ Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okr. Bruntál, 

příspěvková organizace, za školní rok 2018/2019 

 

 

5. Hodnotící zpráva za školní rok 2018/2019 - MŠ Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0620/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

S hodnotící zprávou o činnosti školy - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem, 
okr. Bruntál, příspěvková organizace, za školní rok 2018/2019 

 

 

6. Protokol z kontroly BOZP Domov pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0621/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

s protokolem č. 39/2019 z kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních 
podmínek vykonávané Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR na základě ust. § 322 zák.č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve zněnní pozdějších předpisů,  Domova pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0622/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o nevyužití nabídek bank dle předložených materiálů a zpracované tabulky 

 

 

8. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. Podpora kulturních a společenský akcí - Středisko 
kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0623/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 3.698,- Kč z programu II. Podpora kulturních a společenských akcí na doprovodnou akci 
Vrbenské Vánoce - tvořivé dílny, Středisku kultury a vzdělávání 
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9. Návrh rozpočtu města na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0624/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

s návrhem rozpočtu města Vrbno pod Pradědem na rok 2020 

 

 

10. Zápis z jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0625/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

se zápisem ze 23. jednání dozorčí rady společnosti TEPLO VRBNO sr.o. 

 

 

11. Provedení úprav bytu na ulici Krejčího č.p. 488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0626/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s úpravami bytu na ulici Krejčího č.p. 488 (nájemnice Z... V...) 

 

 

12. Žádost o poskytnutí souhlasu se stavbou mokřadu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0627/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

se záměrem zbudování dvou oddělených mokřadů o rozměrech 4 x 5 m a s hloubkou 0,75 m na pozemku ve 
vlastnictví města parc. č. 1479 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. Mokřady by na svůj náklad zhotovila společnost KARETA 
s.r.o. 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru zažádat o stanovisko nájemce těchto pozemků 

 

 

13. Zřízení schodiště na pozemku p.č.985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0628/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

se zřízením schodiště, součástí kterého bude zábradlí na pozemku p.č. 985 v katastrálním území Vrbno pod 
Pradědem na náklady žadatele, žadatel M... Š..., Husova 401,Vrbno pod Pradědem 
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14. Kácení dřevin na pozemku p.č. 889/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0629/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 1 ks břízy a 4 ks smrků rostoucích na pozemku p.č. 889/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

15. Souhlas se stavbou a uzavření dohody o věcném břemeni 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0630/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací stavby elektrické přípojky podzemním kabelem ČEZ od ulice Nádražní k zahrádkám 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

podstatné náležitosti:  

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. 

předmět služebnosti: podzemní elektrická přípojka 

budoucí zatížené pozemky: části pozemků parc. č. 774/1, 810, 816, 835, 837 a 1070 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

budoucí úplata: 1000 Kč bez DPH 

 

 

16. Záměr na pronájem městského bytu na ul. Nádražní č.p. 141 mimo schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0631/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu na ul. Nádražní č.p. 141 mimo schválený pořadník 

 

 

17. Napojení rekonstruovaného objektu ordinace v MŠ Jesenická na centrální zásobování tepla z 
kotelny družstevní č.p. 591 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0632/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

s informací, že společnost TEPLO VRBNO s.r.o. dokončilo a uvedlo do provozu vytápění nově rekonstruovaného 
objektu MŠ Jesenická - ordinace. 
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18. Souhlas s prodloužením termínu VZMR ,,Opravy MK 2019,, 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0633/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s prodloužením termínu VZMR ,,Opravy MK 2019,, zhotovitel fa. Naděžda Klíčová, Mnichov 311 

 

 

19. Různé, diskuse, Lampionový průvod 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0634/RM/17/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

s konáním Lampionového průvodu na pozemcích  p.č. 725/3, 728 a729 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 06.11.2019 
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