
 

 

*MUVPX009UAXR* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 3860/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 30. jednání dne 29.07.2020 

čísl. usn. 1104 - 1136 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1104/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1105/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

kontrolu plnění usnesení: 

0761/RM/20/2020 - odboru VV zpracovat návrh nového informačního systému města 

Zodp.: Mgr. Monika Janků  - splněno 

 

0223/ZM/09/2020 - RMě předložit ZMě aktualizovanou koncepci rozvoje pobytových služeb ve Vrbně pod Pradě-
dem 

Zodp.: Mgr. Monika Janků  - splněno 

 

1098/RM/29/2020 - odboru výstavby a životního prostředí prověřit stav zeleně a stavby 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - splněno 

 

 

3. Koncepce rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1106/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s Koncepcí rozvoje stávající sociální služby Domova pro seniory Vrbno p.o., s přihlédnutím k rozvoji pobytových 
sociálních služeb pro seniory ve Vrbně pod Pradědem pro období od roku 2020 
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4. Žádost DPS o schválení investice - výměna okna a vstupních dveří v Domově pro seniory 
Vrbno, p.o., Mnichov 262 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1107/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

investice do výměny okna a venkovních vstupních dveří v Domově pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod 
Pradědem 

 

 

5. Protokol o kontrole KHS MSK - Domov pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1108/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o kontrole KHS MSK pořízený z kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., a dle zákona č. 
258/2000 Sb., a dle zákona č. 110/1997 Sb., v Domově pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 

 

 

6. Výroční zpráva Eurotopia.cz, o.p.s. za rok 2019 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1109/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výroční zprávou Eurotopia.cz, o.p.s. za rok 2019 

 

 

7. Zápis č. 3/2020 z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu, ze dne 17.06.2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1110/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se zápisem č. 3/2020 z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 17.06.2020 

 

 

8. Nový informační systém města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1111/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s předloženým návrhem informačního systému ve městě Vrbně pod Pradědem 

 

 

9. Zapojení Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. jako partnera projektu 
s finančním příspěvkem do projektu „Úspěch zaručen!“ 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1112/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zapojením Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, p.o. jako partnera projektu s finančním pří-
spěvkem do projektu „Úspěch zaručen!“ realizovaného MAS Hrubý Jeseník, z.s., s celkovými způsobilými výdaji ve 
výši  12 850 152,68,- Kč 

 

 

10. Informace o vývoji sdílených daní za období 1-6/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1113/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s vývojem sdílených daní za období 1-6/2020 

 

 

11. Přehledy hospodaření za období 1-6/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1114/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s výsledky hospodaření města za období 1-6/2020 

 

 

12. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1115/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě a dohody o umístění stavby se společností TEPLO VRBNO s.r.o.  

Podstatné náležitosti: 

budoucí dotčené pozemky: 421, 455, 434, 435, 480/1 a 447 v K.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

13. Pronájem nebytového prostoru (místnost č. 43) v budově bývalého gymnázia 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1116/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu nebytového prostoru (místnost č. 43) v budově bývalého gymnázia 

Podstatné náležitosti: 

forma realizace: nájemní smlouva 

pronajímatel: Město Vrbno pod Pradědem 

nájemce: Ing. Z… K… 
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za cenu: 1830 Kč + 300 paušál/měsíc 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

 

 

14. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (ordinace dětského lékaře) na ulicic Jese-
nická 448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1117/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor (ordinaci dětského lékaře) na ulici Jesenická 448/9 s MUDr. Mi-
roslavem Schubertem 

 

 

15. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (garáž) na adrese nam. Sv. Michala 511 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1118/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (garáže) nacházející se v domě na nám. Sv. Michala 511, 
formou obálkové metody (minimálním měsíčním nájmem 700 Kč) 

 

 

16. Pronájem pozemku p.č. 1005 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1119/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemku p.č. 1005 o výměře 293 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady a oplocení, žadatel 
P… R… Husova 414,Vrbno pod Pradědedem 

 

 

17. Pronájem části pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1120/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 836/1 o výměře 1316 m2  v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem chovu drobného 
zvířectva, žadatel Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Vrbno pod Pradědem 

 

 

18. Pořadník na byty 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1121/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

pořadník na byty v majetku města 
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19. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 505, b.č. 8 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1122/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 8 na ulici nám. Sv. Michala 505 dle pořadníku P… Ž… 

 

 

20. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici nám. Sv. Michala 511, b.č. 1 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1123/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 1 na ulici nám. Sv. Michala 511 dle pořadníku M… S… 

 

 

21. Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě č. 9 na ulici Ve Svahu 426 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1124/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením stavebních úprav v bytě č. 9 na ulici Ve Svahu 426 

 

 

22. Hodnocení nabídek veřejné zakázky - Úklid společných prostor objektů v majetku města 
Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1125/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání obálek s nabídkami a protokolem o posouzení a  hodnocení nabídek - Úklid společných 
prostor objektů v majetku města Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení veřejné zakázky Úklid společných prostor objektů v majetku města Vrbno pod Pradědem firmě Úklidové 
služby Krnov s.r.o., U Požárníků 65/59, 794 01 Krnov, IČ 08898499 s podanou nejvýhodnější nabídkou 

o uzavření smlouvy o provádění úklidových prací s firmou Úklidové služby Krnov s.r.o., U Požárníků 65/59, 794 01 
Krnov, IČ 08898499 

 

 

23. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 9 na ulici Husova č.p. 248 mimo schválený 
pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1126/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 9 na ulici Husova č.p. 248 mimo schválený pořadník, formou 
obálkové metody (minimální měsíční nájmem 1617 Kč) 

 

 

24. Smlouva s Lesy ČR o propagaci a reklamě 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1127/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

v rámci projektu Naučná stezka Cesta (kolem) vody uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mězi městem a Lesy 
České republiky, s.p.  se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

 

 

25. Dodatek č. 3 k SOD "Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1128/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít k akci "Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova" dodatek č. 3 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 

 

 

26. Veřejná zakázka "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní ves" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1129/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o otevírání obálek a s písemnou zprávou o hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky " Cyklostezka 
Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní ves" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

ve věci veřejné zakázky "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice Zadní Ves" o výběru nejvhodnější nabídky a o 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, vedeným pod pořadovým číslem 6, Kareta s.r.o., IČ: 62360213, Krnovská 
1877/51, Bruntál 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

finančnímu odboru zajistit financování projektu 

 

 

27. Cenová nabídka na výkon TDS a Koordinátora BOZP v rámci akce "Cyklostezka Vrbno pod 
Pradědem - Karlovice" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1130/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s cenovou nabídkami na výkon TDS a Koordinátora BOZP v rámci akce "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovi-
ce" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  
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o uzavření smlouvy na výkon TDS a Koordinátora BOZP v rámci akce "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice" 
s uchazečem Petr Volčík, IČ: 63013550, bydlištěm Nová Véska č.p. 29, 792 01 Staré Město 

 

 

28. Dodatek č. 1 k SOD v rámci akce  "Oprava chodníku a podélného stání na ul. Nádražní" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1131/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

uzavřít k akci "Oprava chodníku a podélného stání na ul. Nádražní" dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2020 
mezi městem Vrbno pod Pradědem a firmou Naděžda Klíčová, se sídlem Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
s úpravou termínu dokončení díla do 31.8.2020 

 

 

29. Žádost o instalaci zpomalovacích prahů na ul. Kopečná 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1132/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o instalaci zpomalovacího prahu na ulici Kopečná ve Vrbně pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

neinstalovat zpomalovací prah na ulici Kopečná ve Vrbně pod Pradědem dle situačního výkresu, který je součástí 
této žádosti 

o instalaci zpomalovacích prahů na Myslivecké ulici 

 

 

30. Kácení dřevin  na pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1133/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 1 ks javoru rostoucího na pozemku p.č.  457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

 

 

31. Kácení dřevin na pozemku p.č. 1242/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1134/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s kácením 1 ks smrku ztepilého a 1 ks břízy bělokoré rostoucího na pozemku p.č. 1242/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

 

 

32. Stavba opěrné zídky na pozemku p.č. 1241/8 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1135/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  
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se stanoviskem Odboru výstavby a životního prostředí 

 

 

33. Zálohování dat na MěÚ s ohledem na zajištění úspěšné kybernetické ochrany 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1136/RM/30/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s ohledem na nárůst ransomwarových útoků na počítačové sítě, se zvýšením zajištění ochrany dat na MěÚ, dle do-
poručení správce sítě a s pořízením zálohovacího zařízení pro případy nouze, jejiž dodavatelem je firma, která před-
ložila cenově nejvýhodnější nabídku - HCV Group, a.s., Polní 92, 639 00 Brno 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 03.08.2020 
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