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MESTO VRBNO POD PRADEDEM

UsNEsENÍ

7. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 10. 3. a 1.5. 3. 20l.1
v zasedací místnosti Radv města

119t7 t2011,
Rada města

s chva lu j e
kontrolu plnění usnesení:

1635/74110 - 1_ pŤíspěvkov1yrn otganizacím a obclrodním organizacím Města Vrbrro p.P. pŤed|ožit
ročrrí vyričtování plynu, odběrové diagrarny (pokud jsou vedeny) a kopie smluv a dodatk
s dodavatelem plynu
Zodp : ňeditelé or ganizací splněno

5|,1412010 _2 - doplnit do smlouvy pŤípadrry bezrip|atny pÍevod zpět (stanoviště ryclrlé záchranné
pomoci)
Zodp..: Ing. Pešatová 

l

5I/4/20t0 _ 4 - provést vyhodrrocení odměny EKo-KoMu
Zodp.z p. Magdálková

8316/201l - uzavÍít dolrodu o poskytrrutí návratrré finančrrí vypomoci
Zodp.z p. Magdálková

9916/20|1 . svolatjedrrání zattčasti projektantťr, pracujících na investičníclr záměreclr majitelri
dotčenych pozernkri
Zodp.: Ing. Pešatová

TK: 7. 7.2011

spIněno

splněno

TK: 28. 4.zALt

splněno

splněno

I09/6/2a|1_ zapracovat změnu rozpočtu na p|es do rozpočtové změny č. l
Zodp.z p. Magdálková

I11l6l2att - uzavŤít dolrodu o poskytrrutí nenávratné finanční vypornoci
Zodp.: p. Magdálková

LL8l6l2011 . dornluvit schťrzku se člerry Rady města azástupci Help-in o.p.s. Brurrtál a rozpoloŽkovat
poŽadovanou částku
Zadp.: p. Ilolčapková splněno

120/7 t2011
Rada města

i

be re  na . vědomí
zprávu o bezpečnostní situaci a stavu kriminality ve sluŽebním obvodu obvodního oddělení
Policie ČR Vrbno pod Pradědem Zarok 2010



12|'/71201Í
Rada města

be re  na  vědomí
zptávu o činnosti a hospodaŤení Domova pro seniory Vrbno, pŤíspěvkové otganizace Vrbno
pod Pradědem _ Mnichov 262 zarokz}I}

uk l  ádá
pŤedloŽitv zětÍí2}II zprávuo ťrčinnosti provedenych změnnazdtavotnickém riseku
Zodp.z Mgr. Ža|adová TK: záÍí201t

122/7 t20tt
Rada města

p ro j edna l a
návrlr.oprav místních komunikací pro rok 20t|

souh i a s í
s navrženymi vytypovanymi akcemi dle seznamu oprav MK k provedení v roce 20|I

12317 t2011
Rada města ;

souh Iasí
s vyměnou oken - demont é stávajícíclr oken, zhotovení a mont i novych plastovych oken za
ťrnanční spoluričasti maj itele
žadatelé

. A' D. , byt č.4, Nové doby č.p. 417, velikost bytu Z+I,pŤedpokládany
náklad je 35 tis. Kč (3 ks oken)

- L- p. 'byt č. 9, Nové doby ě.p.417, velikost bytu 2+I,pŤedpokiáďarty
naklad je 35 tis. Kč (3 ks oken)

124t7 t20I1
Rada města

s chva lu j e
pronájem pozemkti' 

,

1) pozemek p.č. 134 v k.t. Železná poďPradědem o vyměŤe cca 2O0 ft} zaběŽnych
podmínek
ťrčel: parkování osobního automobilu, žadatel: B' R.' l, Železná 61

?) pozemek p-.č. 1 t44 v k.ri. Mnichov pod Pradědem o vyměŤ e 579 m2
lJčel: sečení, Zaďatel: J. J' , Na Krásné vyhlídce 7,748 01 Hlučín

3) pozemekp..č. 1582v k.ri. Vrbno pod Pradědem o vyměŤe cca 1 500 m2
Učel: sečení, Zadatel,:R' Ct\l , Ludvíkov 128

Vyhláše ni záměrú'č. usnese ní 60151201 1 dne 20. í . 2011, r4rvěšeno od 3 . 2. do 2I. 2. 2011



I25t7t2011
Rada města

ro zhod l a
o vyhláš ení zélměru na pronájem pozemku p.č. 1 469 o vyměŤe 43 32l m2 a p.č. 1479
o qiměŤe 11042 m" v k.ri. Vrbno pod Pradědem
ťrčel: sečení
ŽadateI: J, F. , ŽIžkova 133, Vrbno pod Pradědem

126/7 t20rt
Rada města

souh l a s í
1) se zněním poptávky k podání cenovych nabídek na opravu stŤech objektu bydlení na

ul. Palackého 604 _ 606 ve Vrbně pod Pradědem
2) s uveŤejněním na stránkách e.poptávky

uk l ádá
zas|at nájemníkrim dopis s informací o postupu prací pŤi opravách stŤech
Zodp.z Ing. Pešatová TK: 7. 4.20t1

127 t71201I !

Rada města

s chva lu j e
doplnění Pravidel, jímíž se stanoví zásady hospodďení s byovym fondem v majetku Města
Vrbna pod Pradědem dle návrhu

128t7 t2011
Rada města

souh l a s í
s pŤevodem práv a povinností k bytu č. 5 na ul. Palackého 606 z M , Š.
Achilesovou dle Žádosti

rnaE , f l .

129t7 /2011
Rada měst.a

p ro j edna l a  
I

Žádost o poskytnutí dotace ACS Drak Vrbno na spolufinancování nákladri na dopravu dle
plánu závodní činnosti na rok 201L ve qiši 40.000 Kč

pro j edna l a
Žádost o poskytnutí dotace Tělovychovné jednotě Sokol Vrbno pod Pradědem, oddí|u stolního
tenisu, pro rok 20ll
uk l áďá
pŤipravit náwh rozdělení prostŤedkri neziskoqim organízacím pracujícím s mládeŽí v ob|asti
sportu a těloq/chovy
Zadp.: Ing. Lasota TK: 7.4.zOfi



- !

1301712011
Rada města

p ro j edna l a
dopis Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem ze dne 14.2.201I

ro zhod l a
o poskytnutí dotace na činnost Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem ve vyši

30.000 Kč

pověĚu je
starostku města podpisem smlouvy

13u71201r
Rada města

be re  na  vědomí
žádost Euroregionu Praděci o poskytnuti návratné finanční v;ipomoci na zptacování projekfu
destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu

132t7 t2011
Rada města l

p ro j edna l a
qisledek hospodďení pŤíspěvkové otgartizace Domov pro seniory Vrbno, Mnichov 262,
Vrbno pod Pradědem zarokz}La ve vyši Kč 447,90

schva lu j e
qisledek hospodď er za rok 2010 pŤíspěvkové otgarizace Domov pro seniory Vrbno

schva lu j e
rozdělení vysledku hospodďení zarok 2010 ve vyši Kč 447,90 takto:
. do rezervního fondu: Kč, 447,90

t33l7 |20tÍ
Rada města 

.

p ro i edna l a  r
u5i't.á.t hospodaŤení pŤíspěvkové oryaruzače StŤedisko kultury avzďěIávlání, Ve Svahu 578,
Vrbno pod Pradědem, zarok2Ot0 ve vyši Kč) 97 .482,a4

schva lu j e
vfsledek hospodaŤení zarok 2010 pŤíspěvkové organizace StŤedisko kultury avzdéIávarrí, Ve
Svahu 578, Vrbno pod P1@ědem

schva lu j e
rozdělení vysledku hospodaŤ eni zarok 2010 ve qiši Kč, 97 .482,04 takto:
. do fondu odměn: Kč 20.000'.
. do rezervního fondu: Kč,77 .482,04 /

4



I34l7l20|Í
Rada města

p ro j edna l a
v1fsledek hospodďení pŤíspěvkové otganizace MateŤská škola, Jesenická 448, Vrbno pod
Pradědem, zarok 2010 ve Vyši Kč 181,52

schva lu j e
vysledek hospodaŤeti za rok 2010 pŤíspěvkové orgarizace MateŤská škola, Jesenická 448,
Vrbno pod Pradědem

schva lu j e
rozdělení vysledku hospodďení za rok 2010 ve vyši Kč 1 8|,52 takto:
. do rezervního fondu: Kč 181.52

135171201,1
Rada města

p ro j edna l a
vysledek hospodaŤení pŤíspěvkové orgartizace MateŤská škola, Ve Svahu 578, Vrbno pod
Pradědem' za rok 2010 ve vyši Kě 223,34 

.:

s chva lu j e
vysledek hospodďení za rok 2010 pŤíspěvkové organizace MateŤská škola, Ve Svahu 578,
Vrbno pod Pradědem

schva lu j e
rozdělení v'.isledku hospodaŤení za rck 2010 ve v ši Kč 223,34 ta\<to:
. do rczervního fondu: Kč 223.34

136t7 t2011
Rada města

p ro j edna l a
vysledek hospodďení pŤíspěvkové otganizace Zák|adniškola, Školni 477,Vrbno pod
Praděde^, 

:u 
rok 2010 ve v:iši Kč 168.1 14,08

schva lu j e
vysledek hospodaŤ ení zarok 2010 pŤíspěvkové otganizace Záklaďní škola, Škohi 477 ,Vrbno
pod Pradědem

schva lu j e
rozdělení qisledku hospodaŤ ení za rok 20 1 0 ve v;iši Kč 1 68. 1 14,08 takto:
. do fondu odměn:
. do rezervního fondu:
. do rezervního fondu:

Kč 100.000'-
Kč 45.3 83,4I
Kč,22.73a,67 s následnym pouŽitím na rihrady nákladri

spojenych se sportovní a kulturní činností žákn školy



137t7DAn
Rada města

p ro j edna l a
návrh navzdéní se práva a prominutí pohIedávky _ o. d.

s chva lu j e
odpis pohledávky dle návrhu

838,. Kč, dle pŤílohy

138/7 t20r1
Rada města

s chva lu j e
pŤidělení grant města na rok 2011zaměŤené naoblast kultury a sportu dle pŤílohy s pravou

be re  na  vědomí
dopis Automoto klubu v AČR

139/7 t2011
Rada města

p ro j edna l a
návrh OSBD Krnov jmenovat Eduarda PeŤicha do DR TEPLO VRBNo s.r.o.

uk l  ádá l
1. pŤedložit návrh na jedrrání ZM dne 24. 3. 20t1
Zoďp.: Bc. Jankri TK: 24.3.20t1

2, svolat VH společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. zauče|em jmenováníč1ena DR
Zodp.: jednatel společnosti TK: 28. 4. zafl

140t7 t2011
Rada města

zÍ i zu j e
komise Rady města Vrbna pod Pradědem:

. komise pro rczvoj města

. likvidační komise
- bytová komise l
. komise pro prevenci kriminality,bezpečnost a ochranu veŤejného poŤádku
. komise cestovního ruchu
. komise životního prostŤedí
- komise vystavby

jmenu je
pŤedsedy a členy komisí:

. komise pro rozvoj města:
pŤedsedkyně _ Ing. Helena Kudelová



členové: Vladimír Ulip
Jana Soudková
Květa Kubíčková
Karel Michalus
Ing. Emil Pela

. likpidační komise
pŤedsedkyně _ Marie Pavková
členové: Ludmila Václavíková

Ing. Ivana Novotná

- bytová komise
pŤedseda _ Risto Gamovsky
členové: Antonín Klíčník

Anna Marková

. komise pro prevenci kriminality, bezpečnost a ochranu veÍejného poŤádku
pŤedseda _ Mgr. Tomáš Kočička
členové: Bc. Miroslav Dol ežeI

Jan Hromjak

. komise cestovního ruchu !
pŤedseda _ Ing. Miloš Lasota
členové: Hana Jankri

Pavel Linek
Petra Brnšíková (

Lenka BednaŤíková

. komise životního prostňedí
pŤedseda _ Ing. František Bačík
členové: Milada Gamovská

René Darmovzal
Ivan Hába
Ing. Igor Žemba

- komise vystavby
pŤedseda _ Ing. Zďeněk Jarmar
členové: Ing. JiÍí Klíč

Ing. Jaroslav Martírlek
Ing. David Ondra
Jan Richter
JiŤí Strnad

14u7 t2011
Rada města

p ro j edna l a
stanovisko vyběrové komise na jmenování vedoucího odboru vystavby a Životního prostÍedí



7

jmenu je
át" $ 102, odst.2, písm. g) Zákona č. |z92aaa Sb. o obcích do funkce vedoucího odboru
qistavby a životního prostŤedí Ing. Vojtěcha Virága dle návrhu

1,421712011,
Rada města

p ro j edna l a
materiály pŤipravené na jednání Zasilryítelstva města Vrbna pod Pradědem dne 24. 3. 2aI1

schva lu j e
zaÍazenímateriálťr do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 24. 3.2011

1431712811,
Rada města

p ro j edna l a
informaci o poskytování pečovatelské siužby

schva lu j e
poskytnutí dotace Help-in o.p.s. Bruntál ve vyši 50.000 Kč

rozhod l a
o uzavŤení smlouvy s Help.in o.p.S. Bruntál o poskynutí dotace dle pŤedloženého náwhu

pověŤu je  (

starostku města podpisem této smlouvy

L4417120L1,
Rada města

souh l a s í
s pŤihlášením klientri Domova pro seniory Vrbno k trvalému pobytu na adrese Vrbno pod

Pradědem, Mnicbov 262, dle pŤedloŽeného návrhu:
Ervin Hermann
JiŤí Lukeš
Antonín Petreček
Hana Gondeková
Gustav Žerava 

l

Miroslav olívka
Vítězslav Mácha
Milan Dudrik
Hďvika Pešková
Věra Tokošová i.

Vlastimil Šlachta

uk l  áďá I
Ťeditelce Domova pro seniory Vrbno Mgr. Pavle Ža\uďavé potvrdit souhlas s pŤihlášením

Žadate\:iu na pŤihlašovacím tiskopise pŤed zaměstnancem ohlašovny
Zodtl.z Mgr. Za|udavá TK: 19.5.2011



145/7 t2011
Rada města

nesouh l a s í
s pokácením 1 ks javoru na pozemku p.č. 1 6|l| v k.ri. Že\eznápod Pradědem

14617 t20r1
Rada města

s chva lu j e
znéní Smlouvy o finanční spoluričasti Města Vrbna Pod Pradědem se SdruŽením rodičri a
pŤátel zdravotně postiženych dětí Eva

pověŤu je
starostku podpisem smlouvy

147 /7 t20I1
Rada města

be re  na  vědomí
informace o proj ektech:

a) Prezentace u pŤíleŽitosti 400. v ročí 't'c'tu Vrbna
b) Dětsky cyklisticky závod

souh l a s í
s podaním žádostí o finanční podp otu Zprogramu oP pŤeshraniční spolupráce ČR-PR, Fond
mikroprojektťr

148t7 t2011
Rada města

p ro j edna l a
stanoviska tŤí zastupitelri města a jejich pŤipomínkování návrhu Zadáhírizemního plánu
sídelního ritvaru Vrbno pod Pradědem pŤed jeho veŤejn1im projednáv áním

uk l  ád , á l
pŤipravit v této věci dopis poŤizovateh ÚP - MěÚ Bruntál, odboru vystavby a rizemního
plánování
Zodp.z p. Skácel TK: 7. 4.2011

149/7 t2011
Rada města

s ouh l a s í  1 '

se skácením 4 torzjavorri a se zdravotním oŤezem ostatních javorri (odstraněním such1ich
větví) na pozemku p.č. 233 v k.ri. Železtápod Pradědem
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t50t7nafl
Rada města

be re  na  v
dopis MUDr.

ě  d o m.í
Evy Matelové k zabezpečení kontinuity zdravotní péče v DPS Vrbno

Materiály a informace bez usnesení:

1. Žádosto souhlas se vstupem na pozemek a umístěním stavby NTL plynovodní pŤípojky
na paÍcele č.232, za}tradav k.ri. Železnápod Pradědem pro akci ,,Plyrrofikace RD ě.p.
134..

2. Byla dohodnuta návštěva člen Rady města v zaÍizení Domov pro seniory v Mnichově

ťť,ť;

ta

Zapsa|a: Mgr. Alena KiedroĎová
Kontro|oval: Ing. Miroslav Adiímek
Rozdělovník: 16 x Změ. 5x Rmě' lx sekretariát. lx tajemník. lx MěK lx DD.

Ing. Helena Kudelová
starostka města

lx Teplo' tx TS' tx MŠ Jesenická. lx MŠ Ve Svalru' lx ZŠ

GĚf .č
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