
 

 

*MUVPX009NKBE* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12549/2019 VV/Kr 

 

 

Výpis usnesení z 24. jednání dne 08.04.2020 

čísl. usn. 943 - 953 
 

 

 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0943/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvaluje  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Odstavná plocha a chodník na pozemcích p.č. 431 a p.č. 1838 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0944/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou odstavné  plochy a chodníku na pozemku p.č. 431- vlastníci a investoři stavby  manželé Č… a části po-
zemku p.č. 1838- vlastníkem je  Město Vrbno pod Pradědem obě v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

3. Mezideponie zeminy na pozemku p.č. 900 v k.ú. Vrbno pod Pradědem pro stavbu,, Regene-
race sídlíště Husova" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0945/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o dočasném zřízení mezideponie zeminy v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 o výměře cca 1000 m2  v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, cena 1000 Kč/měsíc 

 

 

4. Vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitostí 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0946/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na výpůjčku následujících nemovitostí: 

-pozemku parc. č. 534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 440, občanská vybave-
nost, 

-pozemku parc. č. 535/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, 

-pozemku parc. č. 535/1 ostatní plocha,  

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Bruntál, 
pro k. ú. a obec Vrbno pod Pradědem. 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: smlouva o výpůjčce 

doba výpůjčky: do 31.12.2050 

výpovědní důvody: ukončení tělovýchovné činnosti a neprovádějí drobných oprav a údržby  

Vypůjčitel je oprávněn užívat objekt a pozemky způsobem, který zajistí provoz a činnost organizace, zejména čin-
ností souvisejících s organizováním sportu. 

Vypůjčitel s půjčitelem uhradí náklady za služby a energie spojené s užíváním předmětu výpůjčky a jeho provozem 
každý ve výši 1/2. 

Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli příspěvek (refundaci) na mzdy dvou pracovníků, kteří zajišťují údržbu v 
areálu stadionu ve výši 150.000 Kč na příslušný rok po dobu 15-ti let tj. do 31.12.2035 

 

 

5. Žádost o napojení pozemku p. č. 1221/4 v k.ú. Mnichov pod Pradědem na Místní komunika-
ci na pozemku p. č. 1202/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zřízení sjezdu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0947/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

se žádostí o napojení pozemku p. č. 1221/4 v k.ú. Mnichov pod Pradědem na MK na pozemku p. č. 1202/1 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem za účelem zřízení sjezdu 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se žádostí o napojení pozemku p. č. 1221/4 v k.ú. Mnichov pod Pradědem na MK na pozemku p. č. 1202/1 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem za účelem zřízení sjezdu 

 

 

6. Valná hromada TS Vrbno s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady - žádost 
o schválení nákupu teleskopického manipulátoru JCB 542-70 AGRI PLUS 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0948/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznámena  

se žádostí o schválení nákupu teleskopického manipulátoru JCB 542-70 AGRI PLUS 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvaluje  

nákup teleskopického manipulátoru JCB 542-70 AGRI PLUS dle předložené cenové nabídky 
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7. Uzavření mateřských škol ve Vrbně pod Pradědem zřizovaných městem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0949/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přerušení provozu v rozsahu osobní přítomnosti dětí mateřských škol ve Vrbně pod Pradědem zřizovaných měs-
tem, a to Mateřská škola, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem a Mateřská škola, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradě-
dem, z důvodu ochrany zdraví na období od 17. března 2020 do odvolání 

 

 

8. Rozhodnutí o rozdávání ochranných roušek občanům starších 65 let 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0950/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí ochranných roušek občanům města Vrbna pod Pradědem starších 65 let 

 

 

9. Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací - T-Mobile 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0951/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací s T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

 

10. Smlouva o přeložení kabelu NN v rámci stavby Regenerace sídliště Husova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0952/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy na přeložení kabelového vedení NN v rámci stavby Regenerace sídliště Husova se společností 
ČEZ 
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11. Nevyhlášení konkursu na výkon činnosti ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 
477, dle školského zákona 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0953/RM/24/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

ve smyslu ustanovení § 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nevyhlásit konkurs na místo ředi-
tele Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora 
Datum vyhotovení výpisu: 14.04.2020 
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