
 

 

*MUVPX009NJUY* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12542/2019 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 21. jednání dne 05.02.2020 

čísl. usn. 788 - 809 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0788/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0789/RM/21/2020:  

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. Pavel Kopča - NT 26.02.2020 

 

 

3. Žádost o poskytnutí dotace - K… V… 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0790/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč V… K…. Jde o dotaci na podporu sportovních klubů a jednotlivců na rok 2020. 

 

 

4. Žádost o přidělení dotace na rok 2020 - Český rybářský svaz, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0791/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 41.028 Kč ČRS Vrbno pod Pradědem, z.s. 
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5. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. Podpora činnosti spolků a občanských sdružení - 
Spolek Přátelé Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0792/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace z programu I. Podpora činnosti spolků a občanských sdružení - Spolek Přátel Vrbenska ve výši 
7 000 Kč. 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0793/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

rozpočtové opatření č.1/2020 dle předloženého návrhu 

 

 

7. Pověření člena zastupitelstva města k přijímání projevu vůle snoubenců 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0794/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  

dle ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikákách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství dalšího člena Zastu-
pitelstva města Vrbna pod Pradědem, a to: Mgr. Jana Vavříka (oddávající pro občanské obřady) 

Rada města  Vrbno pod Pradědem stanoví  

dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění užívat závěsný od-
znak se státním znakem při občanských obřadech (svatební obřady, jubilejní svatební obřady a vítání občánků), pro 
dalšího Mgr. Jana Vavříka 

 

 

8. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0795/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" od Spolku Lungta 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

nepřipojit se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 

 

 

9. Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0796/RM/21/2020:  



strana 3 

 

 

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 1/2020 ze dne 14.01.2020 

 

 

10. Zpráva o hospodaření v lesích města Vrbna p. P. v r. 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0797/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Zprávou o hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem v roce 2019 

 

 

11. Smlouva o dílo na pěstební a těžební činnost v lesích v majetku Města Vrbno p. P. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0798/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Vrbno p. P. a společností TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. na pěstební a 
těžební práce včetně odkupu dříví v lesích v majetku Města Vrbno p. P. 

 

 

12. Uzavření Příkazní smlouvy na výkon TDI - Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - 
Husova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0799/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka s Jiřím Skácelem, Palackého 355, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 

 

 

13. Uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - "Projekt regenerace sídliště Vrbno 
pod Pradědem - Husova" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0800/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru se společností DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno 

 

 

14. Nájemní smlouva - Kluziště se syntetickým ledem od f. Glice 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0801/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem Nájemní smlouvy (Předmětem nájmu dle této Smlouvy je Kluziště se syntetickým ledem od f. Glice, v 
rozměru 20x10m, tzn. 200m2) 
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Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Nájemní smlouvy se společností GLICE CZ, s.r.o. 

 

 

15. Výběrové řízení na zhotovitele díla VZMR "Stavební úpravy  BD ul. Husova č.p. 248 Vrbno 
pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0802/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení VZMR  "Stavební úpravy  BD ul. Husova č.p. 248 Vrbno pod Pradědem" uchazeči, který podal nabídku s 
nejnižší nabídkovou cenou, a to společnosti PALSTAV Stavitelství s.r.o. IČ 27849384, Frýdecká 73/6, Vratimov 

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby "Stavební úpravy  BD ul. Husova č.p. 248 Vrbno pod Pradědem" se 
společností PALSTAV Stavitelství s.r.o. IČ 27849384, Frýdecká 73/6, Vratimov 

 

 

16. Souhlas RMě s návrhem řešení chodníku Nádražní (od lékárny po křižovatku s MK Sadová) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0803/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s návrhem řešení "Podélného stání a opravy chodníku na ul. Nádražní v úseku od lékárny po křižovatku s MK Sado-
vá" 

 

 

17. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2019 "WiFi4EU pro město Vrbno pod Pradě-
dem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0804/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2019 "WiFi4EU pro město Vrbno pod Pradědem" 

 

 

18. Vyhrazené parkovací stání na ulici Družstevní 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0805/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 1TD 6880 na ulici Družstevní před domem č.p. 593 ve 
Vrbně pod Pradědem 

 

 

19. Vyhrazené parkovací stání na ulici Nad Stadionem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0806/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  
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se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 1TD 7154 na ulici Nad Stadionem před domem č.p. 
576 ve Vrbně pod Pradědem 

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro automobil SPZ 7B3 4340 na ulici Nad Stadionem před domem č.p. 
576 Vrbno pod Pradědem 

 

 

20. Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě č. 3 na ulici Sadová 499 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0807/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavebních úprav v bytě č. 3 na ulici Sadová 499, dle uvedené žádosti pod podmínkou doložení revizní 
zprávy elektroinstalace 

 

 

21. Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě č. 8 na ulici Bezručova 419 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0808/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavebních úprav v bytě č. 8 na ulici Bezručova 419, dle uvedené žádosti 

 

 

22. Kácení dřevin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0809/RM/21/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 1 ks lípy srdčité a 2 ks javoru rostoucích na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatel Řím-
skokatolická farnost Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 11.02.2020 
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