
 

 

*MUVPX009UAO0* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 3855/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 26. jednání dne 13.05.2020 

čísl. usn. 982 - 1000 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0982/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0983/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

 

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

Zodp.: Bc. Pavel Kopča - NT 01. 07. 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. 07. 2020 

 

 

3. Valná hromada TS Vrbno s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady - nákup 
dálkově řízeného nosiče nástaveb ROBOGREEN 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0984/RM/26/2020:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

schvaluje nákup pásového dálkově řízeného nosiče nástaveb ROBOGREEN 

schvaluje navýšení vlastního kapitálu společnosti, a to formou příplatku vlastníka k vlastnímu kapitálu společnosti v 
částce 2.600.000 Kč dle usnesení Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem ze dne 6. 5. 2020 a úhradu příplatku na 
bankovní účet společnosti 
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4. Stanovisko kulturní komise k navrženým kandidátům na ocenění města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0985/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem kulturní komise k navrženým kandidátům na ocenění města 

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje  

zastupitelstvu města udělit "CENU MĚSTA" těmto kandidátům:  

Grygarová Věra 

Tomeček Lubomír 

Rada města Vrbno pod Pradědem udělu je  

"PODĚKOVÁNÍ RADY MĚSTA" těmto kandidátům 

Divišová Alena 

Dudík Jozef st. - in memoriam 

Křesťan Jaroslav 

Kubíčková Květa 

Langer František 

Lazurová Zdeňka 

Stibor Zbyněk 

Tomečková Bohumila 

Kolektiv zaměstnanců DPS Vrbno 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o udělení finančního daru ve výši 5 000 Kč (respektive 2 500 Kč - poníženo o cenu medaile) kandidátům na Cenu 
města a 2 000 Kč (respektive 1 000 Kč - poníženo o cenu medaile) kandidátům na Poděkování rady města 

 

 

5. Obnovení provozu mateřských škol ve Vrbně pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0986/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o obnovení provozu mateřských škol, a to Mateřská škola, Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem a Mateřská škola, 
Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem,  a jejich otevření k datu 18.05.2020 

o ponechání uzavření zahrad u mateřských škol a tělocvičen do odvolání 

 

 

6. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0987/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí o podporu Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na provoz 
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Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

neposkytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. 

 

 

7. Pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0988/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o  pronájmu  části  pozemku p.č. 869/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady, boudy pro 
psa, oploceni,  nájemce - N…  K… Nádražní 141 Vrbno pod Pradědem 

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1276 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0989/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1276 o výměře 4879 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za 
účelem hospodaření 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem  pozemku p.č. 744 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0990/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 744 v k.ú. Mnichov pod Pradědem za účelem zemědělské činnosti -
sklizeň sena,   pastva koní 

 

 

10. Vyhlášení záměru na pronájem  části pozemku p.č. 275 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0991/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 275 o výměře 200 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
zahrady 

 

 

11. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (garáže) v domě č.p. 509 na nám. Sv. Mi-
chala 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0992/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu nám. Sv.Michala 509 (nebytový prostor "garáž") s žada-
telem J… J…. Cena měsíčního nájmu 750 Kč/měsíčně 
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12. Stavba zahradní chatky a skladu nářadí na pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0993/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou zahradní chatky a skladu zahradního nářadí na pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, in-
vestorem stavby nájemce pozemku V… O…, Husova 494 Vrbno pod Pradědem 

 

 

13. Konání sportovní akce - kritérium,, O Černého mnicha " 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0994/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s konáním sportovní akce - cyklistické kritérium ,,O Černého mnicha", dne 16.5. 2020 v areálu BMX Černá Opava v 
Mnichově, pořadatel ACS DRAK Vrbno Vlastimil Mlynář 

 

14. Smlouva o zajištění provozu veřejných WC 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0995/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zajištění provozu veřejných WC mezi Městem Vrbno p. P. a TJ Sokol Vrbno p. P. 

 

15. Dohoda o umístění stojanu na stezce pro pěší Vrbno - Karlovice 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0996/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dohody o umístění stojanu (dřevěný stojan s informační tabulí naučné stezky o rozměrech 60x80 cm) 
mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Jiřím Čížkem 

 

16. Výběrové řízení na dodavatele VZMR "Oprava chodniku a podélného stání na ul. Nádražní 
ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0997/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení VZMR  "Oprava chodniku a podélného stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem" uchazeči, který 
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, a to společnosti Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pra-
dědem, IČ 45179255 

o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava chodniku a podélného stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pra-
dědem" se společností Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 45179255 
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17. Cenová nabídka na výkon inženýrsko-investičních činností stavby "Opravy částí MK Husova 
ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0998/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s cenovou nabídkou a návrhem obchodních podmínek na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby 
"Oprava částí MK Husova ve Vrbně pod Pradědem" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s cenovou nabídkou a návrhem obchodních podmínek na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby 
"Oprava částí MK Husova ve Vrbně pod Pradědem" 

 

18. Cenová nabídka na výkon inženýrsko-investičních činností stavby "Oprava chodníku a po-
délného stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0999/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s cenovou nabídkou a návrhem obchodních podmínek na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby 
"Oprava chodniku a podélného stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem" 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s cenovou nabídkou a návrhem obchodních podmínek na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby 
"Oprava chodniku a podélného stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem" 

 

19. Organizační zajištění usnesení Změ Vrbno pod Pradědem ze dne 06.05.2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1000/RM/26/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

na rok 2021 a 2022 vyčlenit finanční prostředky na rozšíření kamerového systému ve výši 300 000 Kč  

jednat s nájemníky pozemku parc. č. 257 v k.ú. vrbno pod Pradědem 

zajistit právní rozbor ( odkup pozemku parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov) 

předložit aktualizovanou koncepci rozvoje pobytových služeb ve Vrbně 

odpovědět na dotaz zastupitelky paní Knápkové ve věci přechodu na ulici Nádražní x Sklárenská 

provést revizi činnosti komisí 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 19.05.2020 
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