
 

 

*MUVPX009UAQQ* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 3856/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 27. jednání dne 27.05.2020 

čísl. usn. 1001 - 1019 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1001/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1002/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

ke dni 27.5.2020 nebyl evidován žádný úkol 

 

 

3. Valná hromada TEPLO VRBNO  s.r.o. - Rada města při výkonu působnosti valné hromady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1003/RM/27/2020:  

Rada města př i  výkonu  působnost i  va lné hr omady  

volí předsedu valné hromady Ing. Ivetu Pešatovou 

volí zapisovatele valné hromady Otu Scholze 

schvaluje pořad jednání valné hromady 

schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2019, ověřenou auditem 

schvaluje rozdělení zisku společnosti, dle návrhu v pořadí jednání valné hromady 

byla seznámena s průběhem optimalizace tepelného hospodářství 

schvaluje investiční záměr společnosti na Plynofikaci kotelny Družstevní č.p. 591 

schvaluje změnu propojení kotelny Ve Svahu č.p. 580 a Husova č.p. 469 za účelem instalace KVET v kotelně Husova  
č.p. 469 - výběr dodavatele tepla z KVET 

schvaluje roční odměnu jednateli společnosti v plné výši 
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4. Zápisy z jednání kulturní komise 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1004/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisy kulturní komise č. 2/2019 ze dne 11.11.2019, 3/2020 a 4/2020, které proběhly v měsíci březnu a dubnu 
2020 

 

 

5. Revokace usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1005/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem revokuje  

usnesení č. 825/RM/22/2020 o poskytutí dotace žadateli EVEREST, spolek Vrbno. 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o neposkytnutí dotace žadateli EVEREST, spolek Vrbno 

 

 

6. Revokace části usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1006/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem revokuje  

následující část usnesení č. 960/RM/25/2020 ze dne 29.4.2020: 

usn. č. 826/RM/22/2020, žadatel Ludmila Knápková 

 

 

7. Informace o hospodaření města za období 1-4/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1007/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hospodařením města za období 1-4/2020 

 

 

8. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1008/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě a dohody o umístění stavby 

Podstatné náležitosti: 

budoucí dotčené pozemky: 2/1, 1317 a 446/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
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9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1009/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8018722/1 
(číslo města 85/2020-MP) 

Podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s.  

zatížené pozemky: část pozemků parc. č.  1267 a 1269 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

rozsah budoucího zatížení: cca 5m 

budoucí výše úplaty: 10000 Kč bez DPH 

 

 

10. Smlouva o uzavření věcného břemene - služebnosti č.86/2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1010/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8016959/VB/1 (č. města 86/2020-MP) 

Podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. 

zatížené nemovitosti: části pozemků parc. č. 92/1 a 95/1 

výše jednorázové úplaty: 1 000 Kč bez DPH 

břemeno je zřízené podle § 25 odst. 4 energetického zákona 

 

 

11. Smlouva o uzavření věcného břemene - služebnosti č. 87/2020-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1011/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 87/2020-MP 

Podstatné náležitosti: 

povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

oprávněný: Protipožární bezpečnostní systémy, s.r.o. 

zatížená nemovitost: čás pozemku parc. č. 917 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše jednorázové náhrady: 10000 Kč bez DPH 
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12. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 9 na ul. Bezručova č.p. 418 mimo schvá-
lený pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1012/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o hodnocení příchozích nabídek na pronájem městského bytu č. 9 na ul. Bezručova č.p. 418 mimo 
schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu č.9 na ul. Bezručova č.p. 418 mimo schválený pořadník paní Ž… R… 

 

 

13. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 6 na ul. Ve Svahu 429 mimo schválený 
pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1013/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o hodnocení příchozích nabídek na pronájem městského bytu č. 6 na ul. Ve Svahu č.p. 429 mimo 
schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu č.6 na ul. Ve Svahu č.p. 429 mimo schválený pořadník panu J… D… po uhrazení dluhu po původním 
nájemníkovi ve výši 90 497 Kč 

 

 

14. Vyhrazené parkovací stání na ulici Husova 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1014/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na ulici Husova pro automobil SPZ - RZ 4L6 1874, žadatelka V… S… Huso-
va 490, Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru upravit pravidla pro vyhrazené parkovací stání - zastavení udělování souhlasů s vyhraze-
ným parkováním 

 

 

15. Ukončení  Nájemní smlouvy  č. 2/2018 MP- Ol. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1015/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o ukončení  Nájemní smlouvy č. 2/2018 MP - Ol. o nájmu části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

16. Smlouva o zajištění propagačních služeb 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1016/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v rámci projektu Naučná stezka Cesta (kolem) vody uzavřít Smlouvu na zajištění propagace mezi městem Vrbno pod 
Pradědem a Povodím Odry, s.p. se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava 702 00, Ostrava 

 

 

17. Smlouva na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby "Oprava chodníku a 
podélného stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1017/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy  na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby "Oprava chodniku a podélného 
stání na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem" s Jiřím Skácelem, Palackého 355, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 

18. Smlouva na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby "Opravy částí MK 
Husova ve Vrbně pod Pradědem" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1018/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o podpisu smlouvy na výkon TDS inženýrsko-investičních činností v rámci stavby "Opravy částí MK Husova ve Vrbně 
pod Pradědem" s Jiřím Skácelem, Palackého 355, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 

19. Jmenování vedoucího finančního odboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1019/RM/27/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se stanoviskem výběrové komise na jmenování vedoucího finančního odboru 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

dle § 102, odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce vedoucího finančního odboru Ing. Květoslavu 
Řezníčkovou s účinností od 15. 7. 2020 a zkušební bodou v délce 6-ti měsíců 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
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Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 01.06.2020 
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