
 

 

*MUVPX009NJWO* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12543/2019 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 20. jednání dne 15.01.2020 

čísl. usn. 758 - 787 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0758/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0759/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

 

0201/ZM/08/2019 - odpovědět paní L… K… ve věci umístění dopravní značky o změně směru přednosti v jízdě v 
Železné 

Zodp.: Ing. Veselá, Ph.D. - splněno 

 

 

3. Odpověď paní L… K… ve věci dopravní značky o změně směru přednosti v jízdě v Železné 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0760/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zněním písemné odpovědi na dotaz paní L… K… ve věci umístění dopravní značky o změně směru přednosti v 
jízdě v Železné 

 

 

4. Zápis z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu 5/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0761/RM/20/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 5/2019 ze dne 23.10.2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO zajistit vyčištění a úklid Vyhlídky Praděd 

odboru VV zpracovat návrh nového informačního systému města 

 

 

5. Žádost o finanční příspěvek ve výši 7 200 Kč ročně - Osadní výbor Mnichov 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0762/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7 200 Kč ročně na činnost osadního výboru Mnichov, dle předložené 
žádosti za podmínek předložení zprávy o činnosti Osadního výboru za rok  2019 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

předsedovi Osadního výboru v rámci žádosti přikládat každoročně Zprávu o činnosti za minulé období 

 

 

6. Rozpočtové opatření č.8/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0763/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

provedení rozpočtové změny č. 8/2019 ke které byla zmocněna ZM dne 11.12.2019 č.usn. 186/ZM/08/2019, dle 
předloženého návrhu 

 

 

7. Výsledky hospodaření města za období 1-12/2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0764/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření města Vrbno pod Pradědem za období 1-12/2019 

 

 

8. Směrnice o cestovních náhradách 1/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0765/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

Směrnici o cestovních náhradách 1/2020 na období od 1.1.2020 až 31.12.2020 

 

 

9. Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost - Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, 
z.s. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0766/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace na činnost Horolezeckého oddílu Vrbno pod Pradědem ve výši 22 003 Kč 

 

 

10. Smlouva o poskytnutí investiční dotace SDH Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0767/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření veřejnosprávní smlouvy s SDH Vrbno pod Pradědem o poskytnutí investiční dotace ve výši 400.000 Kč 
určené na spolufinancování nákupu záchranné čtyřkolky 

 

 

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

USNESENÍ  ČÍSLO  0768/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Protokolem o otevírání obálek a s Písemnou zprávou o hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "Projekt rege-
nerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

ve věci veřejné zakázky "Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova" o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 1. Kareta s.r.o., IČ: 62360213, Bruntál, 
Krnovská 1877/51 

 

 

12. Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0769/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Zápisem ze 4. jednání Dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. ze dne 28. 11. 2019 

 

 

13. Darovací smlouva Moravskoslezský kraj 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0770/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím nepeněžitého daru (sada speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných 
vozidel, samonosná nádrž na vodu o objemu 3000 litrů vody) 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem 
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14. Zimní údržba na místních komunikacích 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0771/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy na realizaci služeb Zimní údržba 2020 s firmou TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, 
Vrbno pod Pradědem 

 

 

15. Pronájem nebytových prostor v budově Gymnázia - kabinet 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0772/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy mezi městem Vrbno pod Pradědem a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra o pronájmu 
nebytových prostor 

 

 

16. Pronájem nebytových prostor v budově Gymnázia - kabinet 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0773/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy mezi městem Vrbno pod Pradědem a VZP ČR o pronájmu nebytových prostor 

 

 

17. Pronájem nebytových prostor v budově Gymnázia - bývalá kantýna 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0774/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy mezi městem Vrbna pod Pradědem a Spolkem Přátel Vrbenska o pronájmu nebytových prostor 

 

 

18. Pronájem části pozemku p.č.988/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0775/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 988/1 o výměře 30 m2 za účelem zahrady (pergola a oplocení)  
v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu  ZTP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0776/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  
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se zřízením bezplatného vyhrazeného parkovacího stání pro opatrovníka  držitele průkazu  ZTP na ulici Nad Stadio-
nem před domem č.p. 576 ve Vrbně pod Pradědem, pro automobil SPZ 4P9 6898, žadatel Z… S… Nad Stadionem 576 
, 793 26  Vrbno pod Pradědem 

 

 

20. Zemědělský pacht pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0777/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na zemědělský pacht pozemku p.č. 6/2 o výměře 36690 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

21. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 9 na ul. nám. Sv. Michala č.p. 507 mimo 
schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0778/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o hodnocení příchozích nabídek na pronájem městského bytu č. 9 na ul. nám. Sv. Michala č.p. 507 
mimo schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu č.9 na ul. nám. Sv. Michala č.p. 507 mimo schválený pořadník paní Z… P… 

 

 

22. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 9 na ul. Sadová č.p. 499 mimo schválený 
pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0779/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o hodnocení příchozích nabídek na pronájem městského bytu č. 9 na ul. Sadová č.p. 499 mimo schvá-
lený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu č.9 na ul. Sadová č.p. 499 mimo schválený pořadník panu J… L… 

 

 

23. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 6 na ul. Ve Svahu č.p. 428 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0780/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o hodnocení příchozích nabídek na pronájem městského bytu č. 6 na ul. Ve Svahu č.p. 428 mimo 
schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu č. 6 na ul. Ve Svahu č.p. 428 mimo schválený pořadník panu R… Š… 
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24. Přechod nájmu bytu na ul. Sadová č.p. 497 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0781/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s přechodem nájmu bytu č. 8 na ul. Sadová č.p. 497 z P… Š… na P… J… 

 

 

25. Žádost o pronájem bytu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0782/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s pronájmem bytu na ul. Jesenická č.p. 136 žadateli E… Ž… 

 

 

26. Zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky na části pozemku parc. č. 63/25 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0783/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky na části pozemku parc. č. 63/25 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem in rem na dobu neurčitou 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky 

 povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: vlastník pozemku parc. č. 57 v k.ú. Mnichov 

služebný pozemek: část pozemku parc. č. 63/25 o výměře cca 33 m2 

panující pozemek: pozemek parc. č. 57 v k.ú. Mnichov pod Pradědem jehož součástí je stavba č.p. 359  

jednorázová úplata: 10000 Kč 

náklady spojené se zřízením břemene hradí oprávněný 

 

 

27. Jmenování pracovní skupiny pro participativní rozpočet 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0784/RM/20/2020:  

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

pracovní skupinu pro participativní rozpočet ve složení Mgr. Helena Rybárová, Karel Drtil, Jaroslav Klimeš, Tomáš 
Vondra, Bc. Pavel Kopča 
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28. Souhlas vlastníka komunikace s připojením stavby „Parkovací místa na ul. Palackého ve 
Vrbně pod Pradědem“ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0785/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s připojením sousedních nemovitostí pozemků parc. č. 369 a 1856 v k. ú. Vrbno pod Pradědem, na kterých má být 
realizována stavba „Parkovací místa na ul. Palackého ve Vrbně pod Pradědem“, k místní komunikaci na poz. parc. č. 
157 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

29. Průzkum dostupnosti techniky JSDH Vrbno pod Pradědem u výškových budov 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0786/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s průzkumem dostupnosti techniky JSDH Vrbno pod Pradědem k výškovým budovám 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru přijmout k jednotlivým připomínkám návrh řešení s uvedením termínu jejich realizace 

 

 

30. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0787/RM/20/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

prověřit podmínky omezení konání ohňostrojů 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 16.01.2020 
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