
 

 

*MUVPX009UASG* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 3857/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 28. jednání dne 10.06.2020 

čísl. usn. 1020 - 1072 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1020/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1021/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

kontrolu plnění usnesení: 

1000/RM/26/2020 provést revizi činnosti komisí 

Zodp.: Ing. Miroslav Adámek - NT 01. 07. 2020 

 

 

3. Rezignace člena Kulturní komise - jmenování člena do Kulturní komise 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1022/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s rezignací J… G… na člena Kulturní komise 

Rada města Vrbna pod Pradědem jmenuje  

člena do Kulturní komise města Vrbna pod Pradědem pana D… V…, s účinností ode dne 01.07.2020 

 

 

4. Návrh na udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1023/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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o udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí 2020 

 

 

5. Seznámení s návrhem programu Příměstského tábora 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1024/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s návrhem programu příměstského tábora města Vrbna pod Pradědem na rok 2020 

 

 

6. Komisní prodej propagačních předmětů TIC Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1025/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

komisní prodej propagačních předmětů s logem města Vrbna pod Pradědem v Turistickém informačním centru 
Vrbno pod Pradědem 

ceník propagačních předmětů pro TIC 

 

 

7. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 zřízené příspěv-
kové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
Ve Svahu 578 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1026/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení účetní závěrky za rok 2019 

o schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 277.478,08  Kč a převedení do rezervního fondu 
příspěvkové organizace 

 

 

8. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 zřízené příspěv-
kové organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1027/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení účetní závěrky za rok 2019 

o schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 287,30 Kč a převedení do rezervního fondu 
příspěvkové organizace 

 

 

9. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 zřízené příspěv-
kové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1028/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení účetní závěrky za rok 2019 

o schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 9.107,15  Kč a převedení do rezervního fondu 
příspěvkové organizace 

 

 

10. Schválení účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 zřízené příspěv-
kové organizace Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, 
Jesenická 448 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1029/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení účetní závěrky za rok 2019 

o schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 2.126,66  Kč a převedení do rezervního fondu 
příspěvkové organizace 

 

 

11. Schválení účetní závěrky za rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Vrbno 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1030/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení účetní závěrky za rok 2019 

 

 

12. Schválení odpisového plánu vlastní příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno na rok 
2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1031/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o schválení odpisového plánu Domova pro seniory Vrbno na rok 2020 

 

 

13. Zápis z jednání Komise výstavby ze dne 26.05.2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1032/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem z jednání Komise výstavby ze dne 26.05.2020 

 

 

14. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1005 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1033/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1005 o výměře 293 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady a 
oplocení 

 

 

15. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (místnost č. 43) v budově bývalého 
Gymnázia 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1034/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádosti Ing. K… o pronájmu místnosti č. 43 (Sexta) v budově bývalého Gymnázia 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (místnost č. 43) v budově bývalého Gymnázia  

 

 

16. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 836 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1035/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 836 o výměře 1316 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem 
chovu malých hospodářských zvířat 

 

 

17. Zpevnění travnaté plochy před RD Palackého 352 Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1036/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zpevněním  části zatravněné plochy před domem Palackého 352, investorem stavby  Bc. C… H… Dis, Palackého 
352, Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru prověření inženýrských sítí u TS VRBNO, s.r.o. a zajištění stanoviska TS k položení zatrav-
ňovacích dlaždic 

 

 

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1037/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít k akci Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
10.2.2020 mezi městem Vrbno pod Pradědem a KARETA, s.r.o., IČ: 62360213, se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 
Bruntál 
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19. Smlouva o výpůjčce 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1038/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem ( Město Vrbno pod Pradědem) a vypůjčitelem (Sbor dobrovolných hasičů Vrbno 
pod Pradědem), jejím předmětem je vozidlo zvláštního určení - zásahové hasičské vozidlo (Terénní šestikolka 
Outlander MAX 6x6 SP) 

 

 

20. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 510, b.č. 4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1039/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 4 na ulici nám. Sv. Michala 510 dle pořadníku M… G… 

 

 

21. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Ve Svahu 427, b.č. 7 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1040/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 7 na ulici Ve Svahu 427 dle pořadníku E… B… 

 

 

22. Vyhrazené parkovací stání v sídlištních lokalitách Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1041/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

již nezřizovat vyhrazená parkovací stání na komunikacích u sídlišťních lokalit  města Vrbna pod Pradědem 

 

 

23. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru Lékařské ordinace (Ordinace zubního 
lékaře) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1042/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru - Lékařské ordinace (Ordinace zubního lékaře) o výměře 33 
m2 na ulici Jesenická č.p. 448 ve Vrbně pod Pradědem za cenu 46 Kč/m2 

 

 

24. Žádost o řešení situace památkového domu na ulici Myslivecká č.p. 162 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1043/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o řešení situace památkového domu na ulici Myslivecká 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s návrhem řešení majetkoprávního odboru 

 

 

25. Dodatek k objednávce - mobilní rozhlas 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1044/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č.1 k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému "Mobilní rozhlas" ze dne 
1.6.2018 s firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno 

 

 

26. Výroční zpráva o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1045/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou o činnosti MÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2019 

 

 

27. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1046/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit kontrolu plnění usnesení: 

0248/ZM/09/2020 - odpovědět na dotaz paní K… ve věci přechodu na ulici Nádražní x Sklárenská 

Zodp.: Rada města - splněno 

 

 

28. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1047/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

29. Právní názor - pozemek parc. č. 194/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1048/RM/28/2020:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se s právním názorem Advokátní kanceláře Ritter a Štastný k pozemku parc. č. 194 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem 

nesouhlasit s odkoupením pozemku na základě právního rozboru 

 

 

30. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 669/4 a 672 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1049/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 669/4 o výměře 357 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné úze-
mí 

- pozemku parc. č. 672 o výměře 5730 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- stavba vodního náhonu s pozemkovou služebností ve prospěch pozemku parc. č. 672 

 

 

31. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 390 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1050/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 390 o výměře 315 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond  

 

 

32. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 514/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1051/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 514/1 o výměře cca 16 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

 

 

33. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1401 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1052/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
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pozemku parc. č. 1401 o výměře 756 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

pod podmínkou zřízení výhrady zpětné koupě na dobu 5 let, která se uplatní v případě nepostavení RD 

 

 

34. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1220/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1053/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1220/1 o výměře cca 690 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

 

 

35. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 589/34 a 1876/4 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1054/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 589/34 o výměře 6955 m2, který je zapsán na LV 179 pro k.ú. Železná pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

- pozemku parc. č. 1876/4 o výměře 300 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 

uložit zahájit jednání o směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

 

 

36. Koupě nemovitostí - pozemků 484 a 518 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1055/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

koupit nemovitosti: 

- pozemek parc. č. 484 o výměře 187 m2, který je zapsán LV 8 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

 -pozemek parc. č. 518 o výměře 176 m2, který je zapsán LV 8 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: J… S… 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

kupní cena: 
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37. Prodej nemovitosti - jednotky č. 492/3 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1056/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

- jednotka č. 492/3 vymezena v budově č.p. 492, způsob využití: byt 

- podíl 6476/193875 na společných částech budovy č.p. 492, způsob využití: bytový dům, a pozemku parc. č. 1386, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

to vše zapsáno na LV 1674 a 1675 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: M… Š… 

kupní cena: 670.000 Kč 

 

 

38. Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1057/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: D… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 21/5207/2020 ve výši 254 Kč/m2 bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

39. Prodej nemovitosti - pozemku 283 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1058/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

Podstatné náležitosti: 



strana 10 

 

 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM K…. O… a R… O… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 22/5208/2020 ve výši 308.150 Kč bez DPH + ostatní náklady spojené s 
prodejem 

 

 

40. Prodej nemovitosti - části pozemku 1120 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1059/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

neprodat nemovitosti: 

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 

revokovat původní usnesení Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

 

 

41. Prodej nemovitosti - části pozemku 1020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1060/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

neprodat nemovitosti: 

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 

revokovat původní usnesení Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

 

 

42. Prodej nemovitosti - části pozemku 198/1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1061/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

prodat nemovitosti: 

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 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM D… J… a M… J…. 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 26/5212/2020 ve výši 129 Kč/m2  + ostatní náklady spojené s prodejem 
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43. Česko-slovenské partnerství 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1062/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se se záměrem navázat mezinárodní partnerství mezi městem Vrbno pod Pradědem a městem Turany (SK) 

navázat mezinárodní partnerství mezi městem Vrbno pod Pradědem a městem Turany (SK) 

 

 

44. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1063/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

revokovat usnesení č. 0971/RM/25/2020 o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR 

 

 

45. Schválení účetní závěrky města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1064/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 

 

 

46. Schválení Závěrečného účtu Města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1065/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

schválit Závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání  

hospodaření města za rok 2019 

souhlasit s hospodařením Města Vrbno pod Pradědem za rok 2019 s výhradou 

 

 

47. Rozpočtové opatření 2/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1066/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

schválit rozpočtové opatření 2/2020 

 

 

48. Návrh na udělení ocenění města - Cena města 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1067/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

udělit "CENU MĚSTA" těmto kandidátům: 

Grygarová Věra za dlouholetou činnost ve Spolku Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem 

Tomeček Lubomír za celoživotní práci s mládeží a přípravu fotovýstav 

rozhodnout o udělení finančního daru ve výši 2 500 Kč jednotlivým oceněným 

 

 

49. Program jednání Zastupitelstva města dne 24. 6. 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1068/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

zařazení materiálů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 24. 6. 2020 

 

 

50. Oznámení ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, p.o. o udělení ředitelského volna 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1069/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s oznámením ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, p.o. o udělení ředitelského volna ve 
dnech od 29.06.-30.06.2020 

 

 

51. Závěrečný účet DSO Bruntálsko 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1070/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Bruntálska za rok 2019, jehož součástí je 
Zpráva revizní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

 

 

52. Závěrečný účet DSO Vrbensko 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1071/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zastup ite lstvu m ěsta  

seznámit se Závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2019, jehož součástí je 
Zpráva revizní komise a Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019. 

 

 

53. Předfinancování projektu "Vrbensko v proměnách ročních období", poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1072/RM/28/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem doporučuje zast up ite lstvu m ěsta  

souhlasit s poskytnutím návratné finanční výpomoci v roce 2021 ve výši 265 000 Kč žadateli Kulturní, informační a  
vzdělávací centrum Vrbno, p.o. na předfinancování projektu "vrbensko v proměnách ročních období".  

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 16.06.2020 
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