
 

 

*MUVPX009NK3I* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12547/2019 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 23. jednání dne 11.03.2020 

čísl. usn. 856 - 942 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0856/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0857/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradě dem sch valu je  

kontrolu plnění usnesení: 

 

0749/RM/19/2019 - majetkoprávnímu odboru připravit materiál do březnového zastupitelstva města 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča - splněno 

 

0761/RM/20/2020 - MPO zajistit vyčištění a úklid Vyhlídky Praděd 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča - NT 13. 05. 2020 

 

0786/RM/20/2020 - majetkoprávnímu odboru přijmout k jednotlivým připomínkám návrh řešení s uvedením ter-
mínu jejich realizace 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča - NT 01. 04. 2020 

 

 

3. Informace pro přijímání a vyřizování stížností a petic za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0858/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností za rok 2019 



strana 2 

 

 

 

 

4. Smlouva č. 2019/2924/10391/02 o poskytování přístupu k českým technickým normám ve 
formátu *pdf s poskytovatelem Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0859/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením smlouvy č. 2019/2924/10391/02 o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu 
*pdf s poskytovatelem Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. 

 

 

5. Zápisy z 6, 9 a 10 jednání Komise životního prostředí města Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0860/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s obsahem zápisu č. 6, 9 a 10 z jednání Komise životního prostředí města Vrbno pod Pradědem 

 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. žadatele DPS Sedmihlásek 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0861/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč žadateli DSP Sedmihlásek při ZŠ Vrbno pod Pradědem z programu I. na podporu 
činností spolků a občanských sdružení 

 

 

7. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. žadatele Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradě-
dem, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0862/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s. z programu I. na podpo-
ru činnosti spolků a občanských sdružení 

 

 

8. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. žadatele Český kynologický svaz - ZKO Vrbno pod 
Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0863/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Český kynologický svaz - ZKO Vrbno pod Pradědem z programu I. na 
podporu činnosti spolků a občanských sdružení 

 



strana 3 

 

 

 

9. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. žadatele Vrbenské klubíčko, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0864/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Vrbenské klubíčko, z.s. z programu I. na podporu činnosti spolků a ob-
čanských sdružení 

 

 

10. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele DPS Sedmihlásek 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0865/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč žadateli Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek z programu II. na spolufinancování 
vydání CD k 25. výročí založení sboru 

 

 

11. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele J… G… 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0866/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli J… G… na akci Kulturní oživení pod Pradědem 2020 

 

 

12. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0867/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace z programu II. žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem na akci Vrbenské hudební 
léto 

 

 

13. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem 
na akci XXVI. Mezinárodní festival pěveckých sborů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0868/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem na spolufinancování akce 
XXVI. Mezinárodní festival pěveckých sborů 
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14. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem 
na akci Vánoční koncert 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0869/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem z programu II. na akci Vánoční koncert 

 

 

15. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Myslivecký spolek Praděd 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0870/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč žadateli Myslivecký spolek Praděd z programu II. na akci Letní slunovrat - Zvě-
řinové hody 

 

 

16. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Myslivecký spolek Praděd na akci Veřej-
ný střelecký závod - O cenu Pradědu 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0871/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli Myslivecký spolek Praděd z programu II. na akci Veřejný střelecký závod - O cenu 
Pradědu 2020 

 

 

17. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Myslivecký spolek Praděd na akci Vrben-
ská střela - Pohár starosty města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0872/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 žadateli Myslivecký spolek Praděd z programu II. na akci Vrbenská střela - Pohár 
starosty města 

 

 

18. Žádost o poskytnutí dotace z programu I. na podporu činnosti spolků a občanských sdružení 
žadatele Myslivecký spolek Praděd 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0873/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč z programu I. žadateli Myslivecký spolek Praděd na zakoupení chladícího zaří-
zení a pódia 
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19. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadateli Základní škola Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0874/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč z programu II. žadateli Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, 
příspěvková organizace, na akci 26. Školní akademie 

 

 

20. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadateli Základní škola Vrbno pod Pradědem na 
akci Řezbářská soutěž 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0875/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč  z programu II. žadateli Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, 
příspěvková organizace 

 

 

21. Žádost o dotaci z programu II. žadatele  Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, 
příspěvková organizace na akci Vánoční jarmark 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0876/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace na akci Vánoční jarmark ve výši 2 000 Kč z programu II. žadateli Základní škola Vrbno pod Pra-
dědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

 

 

22. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Zvonek spolek pro obnovu kultury a ře-
mesel Vrbenska na akci Mnichovské dny hudby a řemesel 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0877/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace z programu II. žadateli Zvonek spolek pro obnovu kultury a řemesel Vrbenska ve výši 10 000 Kč 
na akci Mnichovské dny hudby a řemesel 2020 

 

 

23. Žádost o dotaci na akci žadatel  Mgr. J… V… 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0878/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli Mgr. J… V. na akci Sportovní den mládeže s TAJV 

 

 



strana 6 

 

 

24. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Český kynologický svaz - ZKO Vrbno pod 
Pradědem na akci Vrbenský den se psem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0879/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace z programu II. žadateli Český kynologický svaz - ZKO Vrbno pod Pradědem na akci Vrbenský 
den se psem 

 

 

25. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Vrbenské klubíčko,z.s. na akci Výprava za 
poznáním 2020, aneb Nejsme přece tak jiní 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0880/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč z programu II. žadateli Vrbenské klubíčko, z.s. na akci Výprava za poznáním 
2020, aneb Nejsme přece tak jiní 

 

 

26. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Kulturní, informační a vzdělávací cen-
trum Vrbno, p.o. na akci Klub knihomrňousků 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0881/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace z programu II. žadateli Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. na akci Klub 
Knihomrňousků 

 

 

27. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Kulturní, informační a vzdělávací cen-
trum Vrbno, p.o. na akci Noc s Andersenem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0882/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace z programu II. žadateli Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. na akci Noc s 
Andersenem, tentokrát v knihovně kouzel 

 

 

28. Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu sportovních klubů a jednotlivců žadatele 
J… R… na akci Skate Music festival 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0883/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí dotace z programu na podporu sportovních klubů a jednotlivců žadateli J… R… ve výši 5 000 Kč 
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29. Žádost o finanční příspěvek na uspořádání akce osadního výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0884/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí příspěvku osadnímu výboru v Mnichově na společenskou akci Posezení u táboráku ve výši 7 000 Kč 

 

 

30. Revokace usnesení rady města č. 0793/RM/21/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0885/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ruš í  

usnesení č. 0793/RM/21/2020 ze dne 5.2.2020 

 

 

31. Zápis z jednání Komise výstavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0886/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání Komise výstavby z 20.02.2020 

 

 

32. Smlouva č. 100/1300 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0887/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy č. 100/1300 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (č. měs-
ta 23/2020-MP) 

podstatné náležitosti smlouvy: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupený společností Profiprojekt s.r.o.) 

zatížené nemovitosti: části pozemků parc. č. 1202/1 a 1221/3 v k.ú. Mnichov pod Pradědem v délce cca 179 m 

výše budoucí jednorázové úplaty: 10.000 Kč 

identifikace budoucího věcného břemene: věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem 
věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční 
soustavy na částech pozemků 1202/1 a 1221/3, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí 
povinné výkon těchto práv strpět 

 

 

33. Zápis z jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0888/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z 24. jednání DR společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 

 

 

34. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č.11 na nám. Sv. Michala 513 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0889/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici nám. Sv. Michala 513, mezi M… Š… (nájemník) a O… M… 
(podnájemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 

 

 

35. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici nám. Sv. Michala 510 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0890/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici nám. Sv.Michala 510, mezi L… R… (nájemník) a K… M… (podná-
jemník) na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 

 

 

36. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (garáž) na adrese nám. Sv. Michala 509 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0891/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (garáže) nacházející se v domě na nám. Sv. Michala 509 

 

 

37. Úprava pravidel pro užívání bytu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0892/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

aktualizaci Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (do-
movní řád) 

 

 

38. Plán oprav MK 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0893/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

plán oprav MK pro rok 2020 
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39. Plán oprav na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0894/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

plán oprav bytové správy na rok 2020 

 

 

40. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0895/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy o realizaci překládky elektronických komunikací mezi CETIN a.s.  a městem Vrbno pod Pradědem 

 

 

41. Rezignace na předsedu a člena Komise strategického rozvoje města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0896/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rezignací R… S… na předsedu a člena Komise strategického rozvoje města 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

předsedu Komise strategického rozvoje města pana J… S… 

 

 

42. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0897/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0144/ZM/07/2019 - Radě města zpracovat studii nového centra města 

Zodp.: Rada města - NT 24.06.2020 

 

 

43. Informace o možnosti zřízení městské policie ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0898/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nesouhlasit se zřízením městské policie 

uložit radě města vrátit se k této problematice v březnu roku 2021 
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44. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0899/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru z 18.02.2020 

 

 

45. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0900/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 340 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území 

 

 

46. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 283 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0901/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 283 o výměře 955 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní 
fond 

 

 

47. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0902/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 1120 o výměře cca 700 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

 

 

48. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0903/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 
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části pozemku parc. č. 1020 o výměře cca 635 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráně-
né území 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

 

 

49. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 277 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0904/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 277 o výměře 2142 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

pod podmínkou sjednání výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nerealizace stavby RD  

 

 

50. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1171/5 jehož součástí je stavba č. p. 187 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0905/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej: 

pozemku parc. č. 1171/5 o výměře 136 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, jehož sou-
částí je stavba č. p. 187, způsob využití: jiná stavba 

 

 

51. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0906/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej: 

části pozemku parc. č. 198/1 o výměře cca 750 m2, který je zapsaný na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

 

 

52. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - části pozemku 1224/1, pozemku 1225/1 a části 
pozemku 1229 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0907/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej: 

-části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 1630 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a země-
dělský půdní fond 
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-pozemku parc. č. 1225/1 o výměře 112 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrb-
no pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráně-
né území  

-části pozemku  parc. č. 1229 o výměře cca 2090 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský 
půdní fond 

 

 

53. Prodej nemovitosti - části pozemku 162/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0908/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporuč uje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 162/2 o výměře cca 12 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… P… a M… P.. (podílové spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/2) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 93/5179/2019 ve  výši 301 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

54. Prodej nemovitosti - části pozemku 165/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0909/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nesouhlasit  se snížením kupní ceny 

rozhodnout o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 165/2 o výměře cca 27 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM M… K… a M… K… 

za  cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve výši 301 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

55. Prodej nemovitostí - částí pozemku 257 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0910/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  
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seznámit se s návrhem na zreálnění/snížení nabízené prodejní ceny a snížením výměry nabízených částí pozemku 
parc. č. 257 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 230 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM V… V… a K… V… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 210 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: Ing. P… G… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 240 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM J… K… a E… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 250 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… K… a P… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 305 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: I… F… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
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prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 350 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM Ing. Z. J. a J… J… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 150 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM B… B… a R… B… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: V… G… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 160 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: E… K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 
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části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 170 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: T… P… a D… P… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 180 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: J… H… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

prodat nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 25 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: E.. K… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63/5150/2019 ve výši 354 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 

 

 

56. Prodej nemovitostí - pozemků 580 a 579/2 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0911/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 580 o výměře 331 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné území 

- pozemku  parc. č. 579/2 o výměře 225 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pra-
dědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a rozsáhlé chráněné území 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva  

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: K… T… a P… K… (podílové spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/2) 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 89/5175/2019 ve  výši 164490 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 
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57. Prodej nemovitostí - pozemků 1005 a 1008 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0912/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

neprodat nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1005 o výměře 293 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

- pozemku parc. č. 1008 o výměře 422 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradě-
dem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 

zrušit vyhlášený záměr na prodej pozemků 1005 a 1008 

 

 

58. Koupě nemovitosti - pozemku 194/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0913/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s nabídkou na odkup pozemku parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

uložit RMě zajistit právní rozbor smlouvy o smlouvě budoucí 

 

 

59. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 223/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0914/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s žádostí o snížení odkupní ceny 

nevyhovět žádosti 

 

 

60. Zřízení budoucího věcného břemene - služebnosti cesty a inženýrských sítí 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0915/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se záměrem společnosti Ridex, s.r.o. realizovat přípravu ploch pro podnikání ve Vrbně pod Pradědem 

rozhodnout o budoucím zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a inženýrských sítí na částech pozemků parc. č. 
902/1, 902/2 a 1696/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem in rem 

podstatné náležitosti: 

- forma realizace: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

- budoucí břemeno: služebnost cesty a inženýrských sítí 

- budoucí vlastník služebných pozemků: Město Vrbno pod Pradědem 

- budoucí vlastník panujících pozemků: Ridex, s.r.o., IČ: 60778571 

- budoucí služebné pozemky: části pozemků parc. č.  902/1, 902/2 a 1696/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměra 
cca 1850 m2 
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- budoucí panující pozemky: pozemky parc. č. 906/1, 903, 1696/2 a 907/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

- budoucí jednorázová úplata za zřízení břemene: 10000 Kč 

- budoucí náklady se  zřízením věcného břemene hradí oprávněný 

- délka trvání budoucí smlouvy: 10 let od podpisu smlouvy 

podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: 

- investor zažádá o stavební povolení pro veřejně přístupnou účelovou komunikaci u místně  a věcně příslušného 
stavebního úřadu 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po předložení kolaudačního rozhodnutí na veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci 

 

 

61. Domov pro seniory 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0916/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s nabídkou výstavby nového domova seniorů v obci Vrbno pod Pradědem 

rozhodnout  

o koupi nemovitého majetku - nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 289 o výměře 1361 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož  součástí je  stavba č.p. 
262, druh: bydlení 

- pozemku parc. č. 290 o výměře 33 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemku parc. č. 291 o výměře 517 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 
284, druh:  bydlení 

-  pozemku parc. č. 293/2 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, druh: technické vybavení 

- pozemku parc. č. 293/1 o výměře 1753, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 294 o  výměře 4958,  druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku parc. č.  295 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha  

- pozemku parc. č. 296 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 297 o výměře 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha   

to vše  zapsané na LV 602 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

podstatné náležitosti:  

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, IČ: 00530204 

kupující: Město Vrbno pod  Pradědem 

kupní  cena: 6800000 Kč bez DPH (stanovena revizním znaleckým posudkem č. 1159-09-2020) 

kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem 

 

 

62. Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0917/RM/23/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zpracovanou studií  „Novostavba rezidenčních bytů na ul. Žižkova ve Vrbně pod Pradědem“ 

zadat zpracování projektové dokumentace dle předložené cenové nabídky 

uložit RM připravit rozpočtovou změnu 

 

 

63. Lokalita pro výstavbu RD 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0918/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zahájit přípravné práce na zřízení obslužných komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu RD v  lokalitě Střelniční  

 

 

65. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - kotlíkové dotace 2. výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0919/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci Moravskoslezskému kraji ve výši 6 000 Kč v rámci spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 2.výzva" 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v Mo-
ravskoslezském kraji - 2. výzva" 

 

 

66. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji - kotlíkové dotace 3. výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0920/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout dotaci Moravskoslezskému kraji ve výši 10 904 Kč v rámci spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 3.výzva" 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji v rámci "Kotlíkových dotací v Mo-
ravskoslezském kraji - 3. výzva" 

 

 

67. Žádost o účelovou investiční dotaci na pořízení vozidla CAS 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0921/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit podání žádosti o investiční dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR - Pořízení nebo rekon-
strukce cisternové automobilové stříkačky 
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68. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projekto-
vé dokumentace "Cyklostezka a chodník pro pěší Mnichov- odbočka na Drakov" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0922/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit předložení žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové 
dokumentace "Cyklostezka a chodník pro pěší Mnichov - odbočka na Drakov" 

 

 

70. Projektová žádost "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradě-
dem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0923/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit podání žádosti o dotaci  s názvem "Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem, Vrbno pod Pradě-
dem" v rámci výzvy č. 144 Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami 

 

 

71. Realizace akce "Opravy části místní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0924/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

realizovat akci "Opravy části místní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem" spolufinancované z podprogramu 
MMR ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ 

 

 

72. Projektová žádost "Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro JSDH Vrbno 
pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0925/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit se zahájením přípravných prací  v rámci projektové žádosti "Pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků pro JSDH Vrbno pod Pradědem" 

schválit podání žádosti o dotaci  "Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro JSDH Vrbno pod Pradě-
dem" v rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník -IROP -Vybavení a úpravy hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně -2020 

 

 

73. Předfinancování projektu "Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0926/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit s předfinancováním navazujícího projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022 
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74. Žádost o spolufinancování z Národního programu životního prostředí na akci "Výsadba 
stromů ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0927/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

souhlasit se zahájením přípravných prací v rámci projektu "Výsadba stromů ve Vrbně pod Pradědem" 

schválit podání žádosti o podporu s názvem "Výsadba stromů ve Vrbně pod Pradědem" v rámci Výzvy č. 9/2019 
Národního programu životního prostředí 

 

 

75. Plocha pro zahrádkářskou kolonii 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0928/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s následujícím návrhem plochy, která je vhodná pro zahrádkářskou kolonii: 

pozemek parc. č. 836/1 o výměře 2632 m2, který je zapsaný na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský  půdní fond 

 

 

76. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací 
centrum Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0929/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

uzavřít Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, 
p.o. (zkr.  KIV Vrbno) s účinností od 1.4.2020 dle předloženého návrhu a příloh 

schválit opravu tiskové chyby ve Zřizovací listině uvedené v čl. II 

 

 

77. Příplatek k základnímu kapitálu Technické služby Vrbno s.r.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0930/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěst a  

seznámit se s odůvodněním finančního příplatku k základnímu kapitálu společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. (IČ 
25386344) 

rozhodnout o finančním příplatku k základnímu kapitálu společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. (IČ:25386344) ve 
výši 2 600 000 Kč 

 

 

78. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0931/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit odpis pohledávky za nájemné a služby ve výši 232.611 Kč z důvodu úmrtí nájemce p. Štefana Horváta 

 

 

79. Žádost o překlenovací úvěr Spolek přátel Vrbenska ve výši 200.000 Kč 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0932/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

poskytnout překlenovací úvěr ve výši 200.000 Kč pro Spolek Přátelé Vrbenska, zastoupeného p. Karlem Michalu-
sem. 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000 Kč se Spolkem Přátel Vr-
benska, zastoupené Karlem Michalusem. 

 

 

80. Informace o odměňování členů zastupitelstev od 1.1.2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0933/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

zachovat stávající výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu 

 

 

81. Rozpočet Sdružení obcí Bruntálska na rok 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0934/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s rozpočtem Sdružení obcí Bruntálska na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-2023 

 

 

82. Rozpočtové opatření 1/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0935/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření 1/2020 

 

 

83. OZV 2/2020, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0936/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  
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vydat OZV 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

 

 

84. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. žadatele Spolek Přátelé Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0937/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit poskytnutí dotace ve výši 110 000 Kč žadateli Spolek Přátelé Vrbenska 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se Spolkem Přátelé Vrbenska, zastoupené p. Karlem Michalusem 

 

 

85. Plán odpadového hospodářství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0938/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s Plánem odpadového hospodářství  města Vrbno pod Pradědem 

 

 

86. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 28.01.2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0939/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z 3. jednání Kontrolního výboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 28.01.2020 

 

 

87. OZV č.1/2020 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0940/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

projednat návrh OZV č.1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

vydat OZV č. 1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

 

 

88. Program jednání Zastupitelstva města dne 25. 03. 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0941/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 25. 03. 2020 
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89. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0942/RM/23/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o změně pracovní doby České pošty, s.p. na pobočce Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s navrhovanou změnou pracovní doby České pošty, s.p. 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 17.03.2020 
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