
MESTO VRBNO POD PRADEDEM

UsNESENÍ

8. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 7.4.2011
v zasedací místnosti Radv města

15u8DAtl
Rada města

s chva lu j e
kontrolu plnění usnesení:

110/612011_ roz|oŽittinancovárrí oprav do dvou |et (Palackého 604 _ 606)
Zodp.z Ing. Pešatová splněno

1|7/612011_ MPo - projektovy manaŽer - prověňit nrožnosti dotačrrí|ro titulu na pravu škvárovych
hŤišť
Zodp.z Ing. Pešatová

|2617l20ll _ zas|at nájemník m dopis s infonnací o postupu prací pii opraváclr stŤech
Zodp.z Ing. Pešatová

129/7/2a11- pÍipravit návrlr rozdělení dotací neziskovym organizacim pracujícím s m|ádeží v oblasti
sportu a tělovychovy
Zodp.z Ing. Lasota splněno

139/712011 - 1. - pŤedložit návrh OSBD Krnov na jmenování p. Eduarda PeĚiclra do DR TEPLO
VRBNO S.r.o. na jednán í ZM dne 24. 3 . 20| |
Zodp.: Bc. Jankri splněno

1481712011-'pŤipravit v této věci (stanoviska tŤí č|enťr ZMk návrhu Zadáltí Úlzemního plánu) dopis
poŤizovateli UP _ MěU Bruntál, odboru vystavby a zetnního p|árrování
Zodp.: p. Slcícel splněno

152t8t201r
Rada města

be re  na  vědomí  t
V;iroční zptávu StŤediska kultury avzdě|ávání Vrbno pod Pradědem. pŤíspěvková organizace,
Ve Svahu č.p. 578lt3,793 26Yrbno pod Pradědem

rozhod l a
o zqišení ceny Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenskana l0,. Kčivytisk a 15,. Kč, za
pr éudninové č íŠl o zpravodaj e

uk l ádá
Ťediteli StŤediska kultury a vzdě|ávání Vrbno pod Pradědem podat inÍbrmaci o navyšení ceny
do Zptavodaje SdruŽení obcí Vrbenska

splněno

splněno

Zoďp.: p. Janku TK: 19. 5. 2011



153t8t2011
Rada města

s chvá l i l a
poskynutí finančního pŤíspěvkrZrozpočtu města ve vyši 5.000,- Kč Poradenskému centru
Krnov na činnost sociální sluŽby - rané péče, poskytované naizemíměsta Vrbna p. P.

pověĚu je
starostku města podpisem smlouvy

154t8t2011
Rada města

be re  na  vědomí
vyroční zprávu o provozu vodovodu a kana|izací Města Vrbna pod Pradědem zarok20|0

schvá l i l a
aktua|izaci plánu obnovy vodovodní a kana|izační sitě na období 20I| - 2020

155t8t201t
Rada města

p ro j edna l a
návrh rozpisu rozpočtovych změn č. 1 v rámci od.Pa do poloŽek

schvá I i I a
tento návrh

uk l  ádá
zaslat rozpis rozpočtov]fch změn č. 1 do poloŽek zastupitel m
Zodp.z p. Magdálková TK: 28. 4.2011

156t8/2011
Rada města

be re  na  vědomí
informaci o Vyvoji pŤíjmri - sdílenych daní, rekapitulaci pŤíjm a vydajri a vysledky
hospodaŤení za leden _ nor 20|l l

157t&tz011-
Rada města

p ro j edna l a
žádost o poskynutí dotace MateŤské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenick á nauspoŤádání
zahraďní oslar,y svátku dětí pro mateŤskou školu a veŤejnost, která se koná dne 28. 5 . 2a!1, a
to ve vyši 5.000 Kč

schvá l i l a
poskynutí tičelové dotace MateŤské škole Vrbno pod Pradědem,, Jesenickávevyši 2.500 Kč
na upomínkové dárky a diplomy pro české děti



pove ru Je
starostku města podpisem smlouvy

158t8t2011
Rada města

p ro j edna l a
soupis pŤislíbenych darri pŤíspěvkové organizaci StŤedisko kultury avzďělávání Vrbno pod
Pradědem pro vyžádání pŤedchoziho souhlasu zŤizovate|e

s chvá | i l a
pŤijetí darťr dle soupisu

t5918l20tr
Rada města

p ro j edna l a
návrh navzdání se práva a prominutí pohledávek dle pŤiloŽeného soupisu AQUAstop V.o.S.
Bruntál ve vyši Kč 15.481,05

schvá l i l a  l

odpis pohledávek dle návrhu

16018t2011
Rada města

ro zhod l a
o poskytnutí daru Policii České republiky ve vyši 12.000 Kč

schvá | i I a
znění darovací smlouvy - poskytnutí daru Policii České republiky

pověĚu je
starostku města podpisem smlouvy

t6u8/201ť
Rada města l

r o z h o d I a
o uzavÍení Dohody o změně smlouvy o provozování vodovodu a kana|izace ve Vrbně pod
Pradědem č. 3|D0a6 mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a firmou AQUAstop v.o.s. Bruntál

t62t8t20tl
Rada města

ro zhod l a
o pronájmu části nebytového prostoru v areálu byvalého Vrsanu ve Vrbně pod Pradědem na
dobu určitou do 31. 8. 2011 panu Radoslavu Pekárkovizaričelem provedení opravy vozidla



163t8120r1
Rada města

be re  na  vědomí
termíny zápisri do MateŤské škoty Vrbno pod Pradědem. Jesenická448 ve dnech 18. _ 20.4.
201I a MateŤské školy Vrbno pod Pradědem' Ve Svahu 578 ve dnech 26. _28.4.20l|

1641812011
Rada města

ro zhod l a
o vyhlášeni záméru na pronájem pozemku p.č. 1 468lI v k.ri. Vrbno pod Pradědem
ričel: sečení

165t8t20r1
Rada města

p ro j edna l a
Žádosti o pokácení stromťt:
. 2 ks borovic na pozemku p.č. 950 v k.ťr. Vrbno pod Pradědem
- 1 ks lípy srdčité na pozemku p.č. 919 v v k' . Vrbno pod Pradědem
. 1 ks javor klen na pozemku p.č. 1076 v k.ťr. Vrbno pod Pradědem

souh l a s í
s pokácením těchto dŤevin jeclině zapÍedpokladu, Že dendrolog posoudí zdravotní stav stromri
jako nevyhovující

uk l ádá l
zajtstit odborné posouzení zdravotního stavu strom
Zodp.: Ing. Pešatová TK: 28. 4.2011

1661812011
Rada města

p ro j edna l a
návrh TS Vrlno S.r.o. na využití dotace ze Státního Íbndu životního prostŤedí k poŤízení
nového vozidla s kropící nástavbou pro ridrŽbu místních komunikací _ prioritní osa2.1.3. _

SníŽení imisní zátěže omezením prašnosti zrplošnych zdrojťr

souh Iasí
s podáním žádosti

uk l  ádáL
1. podat žádostna SFŽP
Zodp.: Ing. Pešatová TK: 9. 6.2011

2. Ťediteli TS Vrbno S.r.o. a vedoucí f,rnančního odboru' aby pŤipravili návrh financování
TK: 28. 4.2011Zodp.z Ťeditel TS' P. Magdálková

4



167 t8t2011
Rada města

souhIasí
s vyrobou 2 000 ks mincí k 400. vyročí povyšení Vrbna na svobodné horní město

168t8t2011,
Rada města

be re  na  vědomí
protokol komise z hodnocení nabídek na pronájem technického vybavení v rámci akce
Vrbenské slavnosti 201 l

r o zhod l a
o zrušení zadávacího Íízení na pronájem teclrnického vybavení v rámci akce Vrbenské
slavnosti

169t8t2011
Rada města

souh l a s í
s vyhlášením akce ,,Kvetoucí město..' která má za cíl motivovat občany i podnikatelské
subjekty k vylepšení vzhledu města

uk l á LdáL
komisi pro Životní prostŤedí vyhodnotit Jednotlivé kategorie akce .,Kvetoucí město..

170t8t2011
Rada města

souh l a s í
se zněním poptávky k podání cenovych nabídek na klid budovy MěÚ Vrbno pod Fradědem

souh l a s í
s obesláním firem dle pŤiloŽeného seznamu

jmenu jé
komisi pro otevírání obálek a hodnotící kopisi pro veŤejnou zakázku na ťrklid budovy MěU
Vrbno pod Pradědem dle návrhu

17u8t2011
Rada města

souh l a s í  1 -

s uzavŤením smlouvy o budoucí smlouvě o zŤizeni věcného bŤemene pro uloŽení
kana|izačního potrubí do pozemkri p.č. l059ll, t059l2, l059l3, v k. . Vrbno pod Pradědem.
Toto kanalizaění potrubí bude uloŽeno do uvedenych pozemkťr v rámci plánované investiční
akce ,,odvedení extravilánoqich vod ve Vrbně pod Pradědem lokalita NádraŽní u|.



17218D011
Rada města

bere  na  vědomí
informaci o členské zríÍ<ladně organizací pracujících s dětrni a mládeží ve Vrbně p. P.

rozhod la
v riírnci kompetence Rady města o pi:'zrini finančního příspěvku na činnost oryantzacím
pracujícím s dětrni a mládeŽí na rok 2011 ve výši 700 Kě/ělena do 18 let:
- TJ Sokol: 50.000 Kč
- ACS Drak: 12'600 Kč
- SK při Gymnáziu ve Vrbně p' P' o.s.: 50.000 Kč

pově řu je
starostku města podpisem smIuv

uk l ádá
předložit zastupitelům města nál'rh na poskytnutí finančního příspěvku:
- TJ Sokol: 70.400 Kč
- SK při Gymntíaiu ve Vrbně p. P. o.s': 7.400 Kč
Zodp.: p. Magdálková , TKz 23. 6.20|1

rozhod la
o pozastavení grantu pÍo ACS Drak na uspořádríní cyklistického ávodu pro děti a ojeho
lryplacení teprve v případě' že by organzitor j ako partner a Město Vrbno p. P. jako Žadatel
nezískali grant z fondu mďých projektů příhraniční spolupráce, kde byla žrídost podrírra

173t8t2011
Rada města

uk l áďá
zorgarizovat sch zku členťr dozorčí rady společnosti Technické služby Vrbno S.r.o.
Zodp.: Ing. Novotná TK: 28. 4.201l

17 4t8t2011
Rada města.

uk l  ádá l  l
odboru YaŽp provést kontrolu odvodu vody z balkonťr na nám. Sv. Michala po rekonstrukci
a zjištěné závady reklamovat
Zodp.: p. Skácel TK: 28..4.201,|

175t8/2011
Rada města 

1''

odvo l á v á
člena byové komise pana Antonína Klíčníka

jmenu je
člena byové komise paní Jarmilu PivoĚovou



176t8t2011
Rada města

uk l áďá
majetkoprávnímu odboru informovat o v1fsledku vyhledávání dotačních titulri na pravu
škvaroqich hŤišť
Zodp.: Ing. Pešatová TK: leden zAn

1.

2.

J .

4.

Materiálv a informace bez usnesení:

Dopis TJ Sokol s návrhem vystavby malé sportovní haly v areálu tenisovych kurtti pro
podporu sportování v zimním období
Informace Ťímskokatolické církve o pokračující rekonstrukci kostela sv. Micha|aa
žádost o spolufinancování oprav městem v roce 2011
Dotisk pohlednic k oslavám 400 let města
Informace o nákladech zapéěi v opavském ritulku pro psy

iloš Lasota Ing. Helena Kudelová
starostka města

Zapsa|a: Mgr. A|ena Kiedrořová
Kontroloval: lng. Miroslav Adámek
Rozdě|ovník : |6xZmě. 5x Rmě' lx sekretariát. lx tt1iernník. lx MěK" Ir DD' lx Tep|o. lx TS. Ix MŠ .|esenická' lx MŠ Ve Svahu' lxZS


