
 

 

*MUVPX009IKY0* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 8776/2019 VV/NChal 

 

Výpis usnesení z 19. jednání dne 18.12.2019 

čísl. usn. 733 - 757 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0733/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0734/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

 

0465/RM/12/2019 - odboru MPO po konzultaci s odborem VaŽP předložit návrh na úpravu sečení na rok 2020 

Zodp.: Bc. Kopča - NT 15.01.2020 

 

0595/RM/16/2019 - majetkoprávnímu odboru zadat zpracování projektové dokumetace k územnímu a stavebnímu 
řízení a vyhledat dotační titul na brownfield Mateřské školy Žižkova 

Zodp.: Bc. Kopča - splněno 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0735/RM/19/2019:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

byla seznámena s revizí aktuálního stavu společnosti a plánem opatření pro 2020-2021 

schvaluje měsíční odměnu jednateli za výkon funkce jednatele od 1.1.2020 

schvaluje nové ukazatele pro výplatu ročních odměn jednateli od 1.1.2020 

shvaluje mimořádnou odměnu jednateli k výplatě v prosinci 2019 
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4. Žádost o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofertu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0736/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert ve výši 221.070 Kč, dle předlo-
ženého návrhu žádosti 

 

 

5. Darovací smlouva - IPG Ing. Petr Gross 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0737/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč  od Ing. Petra Grosse s.r.o., 753 67 Milotice nad Bečvou 96, dle předlože-
ného návrhu smlouvy 

 

 

6. Tematický akční plán Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019-2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0738/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Tematickým akčním plánem Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019-2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Tematický akční plán Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky  2019-2022 

 

 

7. Jmenování do funkce ředitele Domova pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod 
Pradědem Mgr. Kristínu Strouhalovou 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0739/RM/19/2019:  

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

Mgr. Kristínu Strouhalovou do funkce ředitele Domova pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, Mnichov 262, 
Vrbno pod Pradědem, s účinností od 1.1.2020 

 

 

8. Zápis Komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0740/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem Komise prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku ze dne 14.11.2019 
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9. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl na rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0741/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl na rok 2019 

 

 

10. Žádost o podporu při propagaci akcí Střediska volného času Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0742/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o bezplatném výlepu plakátů, jako podporu při propagaci akcí Střediska volného času Bruntál 

 

 

11. Veřejná zakázka "Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0743/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

znění Výzvy k podání cenové nabídky na stavební práce a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky  "Pro-
jekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova" 

 

 

12. Užívání vývěsních tabulí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0744/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s užíváním : 

vývěsní tabule umístěné na pozemku p.č. 720/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem , žadatel : Středisko kultury a vzdělává-
ní Vrbno p.P. příspěvková organizace, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

s užíváním : 

vývěsní tabule umístěné na pozemku p.č. 720/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel : Středisko volného času Brun-
tál, příspěvková oraganizace, Školní 2,  792 021 Bruntál 

 

 

13. Pronájem části pozemku pč. 1175/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0745/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na pronájem části pozemku p.č. 1175/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
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14. Pronájem pozemku p.č. 1221/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0746/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nevyhlásit záměr na pronájem pozemku  p.č. 1221/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

15. Farmářské trhy 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0747/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o provozování  farmářských trhů v roce  2020 v období od 19. 4. 2020 do 22. 11. 2020 od 9.00 do 
13.00 hodin, provozovatelem trhů - Spolek pro obnovu evrobských bojových umění ARMA FERRE se sídlem Staro-
městská 781/1, 792 01 Bruntál 

 

 

16. Darovací smlouva Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0748/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím nepeněžitého daru (15 ks lopat na sníh zn. GARDENA) 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy se společností Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

 

 

17. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení akce „Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pradědem“ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0749/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zpracováním projektové dokumentace na akci „Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pra-
dědem“ dle Cenové nabídky, kterou podala SPS spol. s r.o. Opava 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru připravit materiál do březnového zastupitelstva města 
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18. Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě č. 5 na ulici Nádražní 141 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0750/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavebních úprav v bytě č. 5 na ulici Nádražní 141 za podmínky doložení souhlasného stanoviska sta-
tika. 

 

 

19. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 2018 o pronájmu technologického vybavení tzv. 
malých kotelen 
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0751/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 2018 o pronájmu technologického vybavení tzv. malých 
kotelen se společností TEPLO VRBNO s.r.o. 

 

 

20. Jmenování vedoucího majetkoprávního odboru 
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0752/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem výběrové komise na jmenování vedoucího majetkoprávního odboru 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

dle § 102, odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce vedoucího majetkoprávního odboru po dobu 
zástupu výkonu veřejné funkce Bc. Pavla Kopču s účinností od 19. 12. 2019 

 

 

21. Vyhodnocení poptávky na "Úklid budovy MÚ Vrbno pod Pradědem" 
 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0753/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání obálek a písemným záznamem o posouzení a hodnocení nabídek na "Úklid budovy MÚ 
Vrbno pod Pradědem" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky firmě Michal Polok, Hynčice 16, 793 92 Město Albrechtice, IČ: 74875671 
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o uzavření smlouvy mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou Michal Polok, Hynčice 16, 793 92 Město Albrech-
tice, IČ: 74875671 

 

 

22. Smlouva o poradenské a kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany - Josef Novotný 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0754/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o poradenské a kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany s Josefem Novotným, Karbenská 5, 794 01 Krnov 

 

 

 

23. Zkrácení pracovní doby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0755/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zkrácením pracovní doby na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem dne 23.12.2019 a 31.12.2019, a to do 11.30 
hod. 

 

 

 

24. Dodatky ke smlouvám s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. - zneškodňování komunální-
ho odpadu (dodatky č. 1, 2, 3) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0756/RM/19/2019:  

 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2020 k provádění svozu a zneškodňování komunálního 
odpadu z popelnicových nádob a kontejnerů, jehož původcem je podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpa-
dech, ve znění pozdějších předpisů, město Vrbno pod Pradědem 

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2020 k provádění třídění komunálního odpadu, jehož 
původcem je podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, město Vrbno pod 
Pradědem 

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 60/2003-MP pro rok 2020 k provádění svozu a zneškodňování komunálního 
odpadu, z odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid, jehož původcem je podle ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, město Vrbno pod Pradědem 
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25. Darovací smlouva Pradědský lesní závod, a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0757/RM/19/2019:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím nepeněžitého daru (vánoční strom) 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy se společností Pradědský lesní závod, a.s. 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 20.12.2019 
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