
 

 

*MUVPX009NK8T* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12548/2019 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 25. jednání dne 29.04.2020 

čísl. usn. 954 - 981 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0954/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Žádost o dotaci Římskokatolická farnost 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0955/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadatele Římskokatolická farnost na podporu záchrany kostela Sv. Michaela archanděla ve 
Vrbně pod Pradědem 

 

 

3. Žádost o dofinancování projektu "Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0956/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace na základě žádosti Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s. na dofinancování projek-
tu "Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem" 

 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0957/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli ŽS, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem 
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6. Žádost o poskytnutí dotace Klub přátel skláren 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0958/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli Klub přátel skláren 

 

 

7. Žádost o poskytnutí dotace Klub sportovního tance Jesenicka z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0959/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli Klub sportovního tance Jesenicka, z.s. 

 

 

8. Revokace usnesení o poskytnutí dotací 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0960/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem revokuje  

následující usnesení z 22. a 23. jednání Rady města Vrbna pod Pradědem o poskytnutí dotací: 

usn. č. 0816/RM/22/2020, žadatel Sbor hasičů ČMS okrsek 1 Vrbensko; 

usn.č. 0819/RM/22/2020, žadatel Sbor dobrovolných hasičů Vrbno; 

usn.č. 0820/RM/22/2020, žadatel EUROTOPIA. CZ, o. p. s; 

usn. č. 0821/RM/22/2020, žadatel Jiří Petruš; 

usn.č. 0826/RM/22/2020, žadatel Ludmila Knápková; 

usn.č. 0861/RM/23/2020, žadatel Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek; 

usn.č. 0862/RM/23/2020, žadatel Pěvecký sbor města Vrbna; 

usn.č. 0863/RM/23/2020, žadatel Český kynologický svaz - ZKO Vrbno pod Pradědem; 

usn.č. 0864/RM/23/2020, žadatel Vrbenské klubíčko, z.s.; 

usn. č. 0865/RM/23/2020, žadatel Děstký pěvecký sbor Sedmihlásek; 

usn. č. 0868/RM/23/2020, žadatel Pěvecký sbor města Vrbna; 

usn. č. 0870/RM/23/2020, žadatel Myslivecký spolek Praděd; 

usn. č. 0872/RM/23/2020, žadatel Myslivecký spolek Praděd; 

usn.č. 0873/RM/23/2020, žadatel Myslivecký spolek Praděd; 

usn. č. 0874/RM/23/2020, žadatel Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace; 

usn.č. 0875/RM/23/2020, žadatel Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace; 

usn.č. 0876/RM/23/2020, žadatel Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace; 

usn.č. 0877/RM/23/2020, žadatel ZVONEK, spolek pro obnovu kultury a řemesel Vrbenska; 

usn. č. 0880/RM/23/2020, žadatel Vrbenské klubíčko, z.s.;  

usn.č. 0883/RM/23/2020, žadatel Jakub Rektořík; 
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usn.č. 0884/RM/23/2020, žadatel osadní výbor Mnichov. 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotací na základě žádostí výše uvedených žadatelů 

 

 

9. Zápis dětí do Mateřské školy, Jesenická 448, okres Bruntál a Mateřské školy, Ve Svahu 578, 
Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0961/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s termínem zápisu do: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, který je stanoven na 
14.05.2020 a s termínem zápisu do: Mateřská škola, Ve Svahu 578, okres Brutnál, který je stanoven na 14.05.2020  
(pokud bude nadále trvat mimořádné opatření bude možné provést zápis do obou Mateřských škol bez přítomnosti 
rodičů a dětí, a to v termínu od 11.05.2020-15.05.2020) 

 

 

10. Informace o uzavření provozu MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu v době letních prázdnin 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0962/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o uzavření provozu v době letních prázdnin, Mateřská škola Jesenická, Vrbno pod Pradědem v době od 
01.07.2020 do 31.07.2020 a Mateřská škola Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem v době od 01.08.2020 do 30.08.2020 

 

 

11. Odvolání člena školské rady a jmenování nového člena školské rady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0963/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem odvolává  

členku školské rady  Mgr. Danu Tománkovou 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

za zřizovatele Mgr. Moniku Janků (za samosprávu) 

 

 

12. Řád pohřebiště 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0964/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

nový Řád pohřebiště na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem 

 

 

13. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0965/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

odpis pohledávky za nájemné a služby na bytě č . 9, Husova 626, po zemřelém I.. L… na základě usnesení Okresního 
soudu 

 

 

14. Záměr na pronájem městského bytu č. 6 na ulici Ve Svahu č.p. 429 mimo schválený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0966/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 6 na ulici Ve Svahu č.p. 429 mimo schválený pořadník 

 

 

15. Záměr na pronájem městského bytu č. 9 na ulici Bezručova č.p. 418 mimo schválený pořad-
ník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0967/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 9 na ulici Bezručova č.p. 418 mimo schválený pořadník 

 

 

16. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Sadová 497 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0968/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Sadová 497, mezi N… M… (nájemník) a S… H… (podnájemník) 
na dobu jednoho roku pod podmínkou bezdlužnosti 

 

 

17. Výpověď z nájmu bytu č.9 na ul. Bezručova 419 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0969/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výpovědi z nájmu bytu č.9 na ul. Bezručova 419 

 

 

18. Veřejná zakázka "Oprava povrchu částí MK Husova ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0970/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Protokolem o otevírání obálek a s Písemnou zprávou o hodnocení v rámci veřejné zakázky "Oprava povrchu částí 
MK Husova ve Vrbně pod Pradědem" 
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Rada města Vrbno pod Pr adědem rozhodla  

v rámci veřejné zakázky  "Oprava povrchu částí MK Husova ve Vrbně pod Pradědem" o vyloučení uchazeče s pořa-
dovým číslem 4.  JR STaKR s.r.o., IČ: 28596854, U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál 

ve věci veřejné zakázky "Oprava povrchu částí MK Husova ve Vrbně pod Pradědem" o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 1. STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 
982/4, 158 00 Praha-Jinonice 

 

 

19. Rozhodnutí a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci akce "Podpora výměny kotlů ve městě Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0971/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR k žádosti s názvem 
"Podpora výměny kotlů ve městě Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi městem a Stát-
ním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ: 00020729 

 

 

20. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji – 3. výzva“ 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0972/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 
- 3. výzva“ 

 

 

21. Administrace veřejné zakázky "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0973/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o schválení žádosti o dotaci s názvem "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření příkazní smlouvy na administraci  veřejné zakázky "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní 
Ves" mezi městem a  firmou OSIGENO- veřejné zakázky a dotace s.r.o.  se sídlem Dr. E. Beneše 1831/12, Šumperk 
787 01 

 

 

22. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Naučná stez-
ka Cesta (kolem) vody" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0974/RM/25/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s informací o schválení žádosti o dotaci s názvem "Naučná stezka Cesta (kolem) vody" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Naučná stezka Cesta (ko-
lem) vody" mezi městem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

 

23. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0975/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 

 

 

24. Parkování vozidel na seřadišti před MŠ Jesenická a v areálu bývalého Vrsanu při sportovní 
akci ve dnech 30.5.-31.5. 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0976/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s parkováním vozidel pro účastníky závodu orientačního běhu na pozemcích p.č. 556/1 a 667/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem v termínu  30.5. od 7 hodin - 31.5. 2020 do 17. hodin, pořadatel závodu Sportovní klub ve Vrbně pod 
Pradědem z.s. 

 

 

25. Zpevnění části pozemku p.č. 889 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0977/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zadlážděním   části pozemku p.č. 889 při vjezdu do stavebnin, investorem stavby Janík, Ing. Gerhard Kubný, Slez-
ská 24, 747 27 Kobeřice 

 

 

26. Žádost o vyjádření - Parkoviště před admin. budovou a přístřešek pro jízdní kola 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0978/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření ke stavbě ,,Parkoviště před admin. budovou a přístřešek pro jízdní kola" firmy Husqvarna 
Manufacturing CZ v zastoupení ARCHILINE spol. s.r.o., Jeseník 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou  ,,Parkoviště před admin. budovou a přístřešek pro jízdní kola" 
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27. Změna dodavatele úklidových prací v rámci ,,Úklid společných prostor objektů v majetku 
města Vrbno pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0979/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s odstoupením vítězného uchazeče VZMR ,,Úklid společných prostor objektů v majetku města Vrbno pod Pradě-
dem" firmou FORCORP GROUP spol. s.r.o., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o zahájení jednání a podpisu smlouvy o dílo na akci ,,Úklid společných prostor objektů v majetku města Vrbno pod 
Pradědem" s uchazečem, který se umístil v hodnocení nabídek na druhém místě a to fa. ATUT-TUTY s.r.o., Klínovec-
ká 1407, 363 01 Ostrov. 

 

 

28. Dodatek č.1 ke Smlouvě o firemním řešení 40015362147 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0980/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o firemním řešení 40015362147 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

 

4. Žádost osadního výboru Mnichov o finanční příspěvek na kulturní akci 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0981/RM/25/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí finančního příspěvku na kulturní akci žadateli osadní výbor Mnichov 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 12.05.2020 
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