
 

 

*MUVPX009UQDF* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 4269/2020 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 31. jednání dne 26.08.2020 

čísl. usn. 1137 - 1154 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1137/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1138/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

kontrolu plnění usnesení: 

0855/RM/22/2020 - majetkoprávnímu odboru hledat dotační titul na dokončení nástavby MŠ Jesenická 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  - NT: 16.12.2020 

 

 

3. Darovací smlouva na opravu a výzdobu kapličky- Geryk Pavel 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1139/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

s uzavřením darovací smlouvy s panem P… G…, Nerudova 9, Nový Jíčín 

 

 

4. Zřízení dodatku ke smlouvě č.59/2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1140/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.59/2020 
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5. Pronájem pozemků p.č. 285/2, 286 a 287 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1141/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu pozemků p.č. 285/2 o výměře 182 m2, p.č. 286 o výměře 815 m2 a p.č. 287 o výměře 150 m2 za účelem 
zahrady (1077 m2), přístřešku na dřevo (70 m2) a oplocení v k.ú. Mnichov pod Pradědem, nájemce P… K…, Mnichov 
358 

o uzavření smlouvy o nájmu 

 

 

6. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1142/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 973 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 200 m2 za účelem 
zahrady (180 m2) a stavby (20 m2) 

 

 

7. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 427/2 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1143/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku 427/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem za účelem za-
hrady a sečení 

 

 

8. Darovací smlouva na finanční dar v rámci projektu Naučná stezka cesta kolem vody 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1144/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5 000 Kč v rámci projektu Naučná stezka cesta kolem vody mezi 
městem Vrbno pod Pradědem a Naděždou Klíčovou, se sídlem Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 
45179255 

 

 

9. Žádost o souhlas vlastníka k uložení sítí elektronických komunikací 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1145/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o uložení sítí elektronických komunikací včetně výkresové a textové části projektové dokumentace 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO zajistit doplnění projektové dokumentace o místní části Mnichov a Železná 
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10. Hodnocení nabídek na pronájem ordinace č. 3 na ulici Jesenická 448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1146/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem ordinace č. 3 na ulici Jesenická 448/9 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření nájemní smlouvy na ordinaci č. 3 na ulici Jesenická 448/9 s MUDr. J… S… na dobu určitou v trvání  3 let 

 

 

11. Hodnocení nabídek na pronájem ordinace č. 4 - Gynekologie na ulici Jesenická 448/9 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1147/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem ordinace č. 4 - Gynekologie na ulici Jesenická 448/9 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření nájemní smlouvy na ordinaci č. 4 - Gynekologie na ulici Jesenická 448/9 s MUDr. P… S… na dobu určitou v 
trvání  3 let 

 

 

12. Hodnocení nabídek na pronájem nebytového prostoru (garáže) na adrese nám. Sv. Michala 
511, formou obálkové metody 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1148/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem nebytového prostoru (garáže) na adrese nám. Sv. Michala 511, formou 
obálkové metody 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (garáže) na adrese nám. Sv. Michala 511, s L… P… 

 

 

13. Hodnocení nabídek na pronájem městského bytu č. 9, na ul. Husova 248, mimo schválený 
pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1149/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem z otevírání obálek na pronájem městského bytu č. 9, na ul. Husova 248, mimo schválený pořadník 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení bytu č. 9, na ul. Husova 248, mimo schválený pořadník paní K… P… 
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14. Vyřazení majetku města 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1150/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyřazení majetku v hodnotě 1 107 334,40 Kč dle přílohy 

o vyřazení ztrát a nálezů dle přílohy 

 

 

15. Zápis z 5. jednání Dozorčí rady TS VRBNO s.r.o., ze dne 4. 6. 2020 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1151/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se Zápisem z 5. jednání Dozorčí rady ze dne 4. 6. 2020 

 

 

16. Souhlas s přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ - "Klub knihomrňat" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1152/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s podáním žádosti "Klub knihomrňat" příspěvkovou organizací Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, 
p.o. o nadační příspěvek z Nadace ČEZ  a opravňuje žadatele přijmout nadační příspěvek do majetku p.o. 

 

 

17. Rámcový přehled o vydatnosti vodních zdrojů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1153/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s přehledem o vydatnosti vodních zdrojů 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

TS VRBNO s.r.o. doplnění komentáře k jednotlivým tabulkám 

 

 

 

 

18. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1154/RM/31/2020:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO ve spolupráci s odborem VaŽP  a statikem, prověřit situaci na ulici Bezručova č.p. 418 

MPO předložit soupis dotačních titulů a jejich podmínek na opravy, rekonstrukce a výstavbu startovacích bytů 

Rada města Vrbno pod Pradědem pověřu je  
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podpisem usnesení 31. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem Mgr. Jana Vavříka 

 

 

 

 

 

 

      
       Mgr. Jan Vavřík  Ing. Iveta PEŠATOVÁ   
 radní města        místostarostka města 
 v.r.                            v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 31.08.2020 
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