
mpsro vRBNo PoD pnanĚ'DEM

9. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 28. 4. 2011
v zasedací místnosti Radv města

177 t9t2011
Rada města

schva lu je
kontrolu ptnění usnesení:

99|612011 - svolat jednaní zaiěastiprojektantu, pracujících na investiěních záměrech
maj itelri dotčenych pozemkťr
Zoďp.z Ing. Pešatová splněno

t39|7l2011 - 2 - svolat VH spoleěnosti TEPLO VRBNo s.r.o. zat elem |menování ělena
DRr
Zo dp.z j ednatel společnosti

t55l8|2011 - zaslatrozpis rozpoětovych zrrĚnč. 1 do poloŽek zastrrpitelrim
Zoďp.z p. Magdálková .

TK: 31.8. 2011

TK: 9.6.20t1

t65l8l2011 - za1isttt odborné posouzeru zdravotního stavu stromri (2 borovice, 1 lípa srdčitá a
ljavor klen)
Zoďp.z Ing. Pešatová

t66l8l2011 - 2 - Ťediteli TS Vrbno s.r.o. a vedoucí finaněďho odboru, aby pŤipravili náwh
financovríní (poŤízení vozidla se skrápěním)
Zodp.z Ťeditel TS, P. Magdálková

t73l8l2011 - zorgarizovat schrizku ělenri dozorčí rady spoleěnosti Technické služby Vrbno
s.r.o.
Zodp.z Ing. Novotná splněno

174t8t201l. _ odboru vazpprovést kontrolu odvodu vody z balkonri na nám. Sv. Michďa po

splněno

splněno

TK: 19. 5. 20tl
rekonstnrkci a zjištěné závady reklamovat'
Zodp.z p. Skácel

t78t9t20tt
Rada města 

1.

be re  na  vědomí
zprávu o hospodďení v lesích Města Vrbna pod Pradědem v roce 20t0



179t9t2011
Rada města

bere  na  vědomí
zptacovíní čtJň ro1ď kroniky měst4 a to rok 2001,2002,2003 a20a9

uk l áďá
zveŤejnit kroniky v elektronické podobě na webu města a v tištěné podobě k nďrlédnutí na
MěU
Zodp,: Bc. Jankri

s t anoví
dvouměsíční lh fu k pŤipomínkovrání a pffpadnému doplnění kronik

TK: L9. 5. 20tl

ftADDOLI
Rada města

be re  na  vědomí
informaci o vyvoji pŤíjm - sdílenych daní, rekapitulaci pŤíjmri a vydajri a qisledky
hospodďení za leden _ bŤezen 201t

L8u9t201t
Rada města

bere  na  vědomí
informaci o rnjvoji pohledávek zarczpočtovjmi pŤíjmy k 31 . 12.2010 a vyvoji pohledávek na
správě bytťl - nedoplatk na nájemném věetně služeb zabyd|eď k 3 t. 12. 2}rc

182t9t2011
Rada města

pro iedna la
náwh navzdání se práva a prominutí pohledávek dle pŤiloženého soupisu AQUAstop v.o.s.
Bruntál ve qiši Kč 17 ,368,-

rozhod la
o odpisu pohledávek dle náwhu

183t9t2011
Rada města

pro iedna la
žáďost o poslqrtnutí dotace Levicovému klubu žen Vrbno pod Pradědem na uspoÍádarrí
,,PŤedmájové vesglice.o, která se koná 30. 4.2011, ato ve qiši 5.000 Kě

rozhod l a
o poslgrtnutí dotace Levicovému klubu Žen Vrbno pod Pradědem ve qiši 3.000 Kč



184t9t2011
Rada města

p ro j edna l a
žádost o poslqrtrrutí dotace Automoto klubu v AČR Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, pro
poŤádaní 5. roěníku mezinárodního automobilového závodu ,,Vrbenslqy wch.., kteď se koná
ve dnech 4. - 6.6.20t1

rozhod l a
o poslrytnutí dotace Automoto klubu v eČR Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem ve qiši
20.000 Kě

pověŤuje
starostku města podpisem smlouvy

1851912011
Rada města

p ro j edna l a
náwh na odměřoviání ělenri komisí Rady města, kteŤí $rto furrkce vykonávaJíjako fyzické
osoby 

:

s chvá l i l a
náwh na odměřovéní členri komisí Rady města, kteff t5rto funkce vykonávajíjako $zické
osoby, dle náwhu

186t9t2011
Rada města

p ro j edna l a
náwh oprav a investic nebytovych prostor

s chvá l i l a
1) sanaění opraw objekťu Ťeditelswí Technickych sluŽeb Vrbno s.r.o.
2) virněnu ěerpadel v městské kotelně Husova za kvďitrější a rispornější

uk l  áČ/ - á ,
Íinaněnímu odboru pŤipravit náwh na zaji.štění finaněďch prosfiedktr
ZoČ!p.p. Magdálková 

- l TK: 24.6.20LI

I87t9t2011
Rada města

souh l a s í
s koniíním sbírky rrrěené na opravu lolfumích parrátek ve Vrbně pod Pradědem

uk l  ádá
finančnímu odboru pŤipravit vyhlašení veŤejné sbírky
Zodlp. p. Magdálková TK: 19.5. 20tl



188t9t2011
Rada města

rozhod la
o uzavŤení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poslqrtnutí dotace z rozpočtu Regionálď rady regionu
soudrŽnosti Moravskoslezsko na projekt ,,Areál volnoěasovfch aktivit Černá opava..

pověŤuje
starostku města podpisem dodatku

189t9t2011
Rada města

ro zhod l a
o uzavŤení smlouvy o poskytnutí dotace zrczpočtu RegionáLrurady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na projekt ,,Vrbenska veŤejnost do škol..

pověňu je
starostku města podpisem dodatku

190t9t2011
Rada města

souh l a s í
1. s navrženou trasou a následnou realizací stavby pro projednaní Územního souh1asu,

kteď Ťeší qistavbu optické pŤípojky spoleěnosti Telefonica 02 Czech Republic a.s.
Prďra 4-Michle (napojení technologického objektu společnosti 02 na stŤeše bytového
domu 503 na náměstí Sv. Michala, novy kabel bude uložen v trase stávající
telekomunikační pŤípojlcy) s pŤipomínkami a podmínkou uvedení pozemlai do
p vodního stavu

2. se sepsaním smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č,.2 v k.ri. Vrbno pod
Pradědem

3. s návrhem a umístěním stavby. Pozemek p.ě. 10, sousední parce|a, nebude stavbou
dotěena

4. se sepsárrím smlouvy o smlouvě budouci o zšízení VBŘ mezi Telefoni ca 02 Czech
Republic a. s., 1 40 22 Ptaha 4.Michl e, Za Brumlovk ou 266 /2, j ako budoucím
oprávněnym zvécnych bŤemen, a Městem Vrbno pod Pradědem, NádraŽní 389,
793 26 Vrbno pod Pradědem, jako budoucím povirurym zvěcnych bŤemen' na
pozemek p.č,.2 v k.ri. Vrbno pod Pradědem (podzemním komunikačním vedením
veŤejné komunikační sítě je opticky kabel a HDPE trubka v pozemku

pověÍu je
starostku města podpisem smluv
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19u9t2011
Rada města

p ro i gdna l a
žáďost UŤadu pro zastupování státu ve věcech majetkovych, kt.ry je vlastníkem pozemku a
pŤíslušn;f k hospodaŤení s pozemkem p.č. t043 o vyměŤe 48 | m2 . ostatní plocha, ostatní
komunikace,rozsáhlé chraněné uzemív katastrálním ,ÚzemíMnichov pod Pradědem

souh l a s í
s pŤedloženym návrhem o pŤevodu pozemku p.č. 1 043 v k.ri. Mnichov pod Pradědem do
vlastnictvifyzícké osoby (vlastníka stavby v části Mnichov č:.p.20| s podmínkou, že o
zžmlěru bude informován vlastník sousedního pozemku

uk l ádá
informovat ÚŤad pro zastupování státu ve věcech majetkovych, Že tento pozemek je
v současnosti vytlžívanjinfmi oběany jako pŤístupová cesta
Zoďp.z Ing. Pešatová TK 19. 5.201.1

192t9t2011
Rada města

r o zhod l a  ;
o vyhlášení záměru na pronájem pozemkri:

1. pozemek p.č:. 437, ěást o qfměŤe cca 50 m2 v k.ri. Vrbno pod Pradědem
ričel: sečení a udržovénipozemku
doba nájmu: do plánované vystavby s možností okamžité vypovědi

2. pozemek p.č. 1 36l| o qiměŤ e 266 m2 v k, . Železná podPradědem
riěel: zahtaďa

193t9t2011
Rada města

s chvá l i l a
pronájem pozemkri:

1. p.ě.23l, část o vyměŤe!70 m2 v katastrálním ínemíMnichov pod Pradědem
Iriěel: zahrada

žadate|: R. M. -, Mnichov 371

2. p.ě. t469 o vyméÍe 43 32t r,? ap.č:. 1479 o vyměŤe tt 042m',, k.ri. Vrbno pod
Pradědem
ričel: seěení tráw
Žadate|: J. F., Žizko,u133,Vrbno pod Pradědem

3. p.ě. 1468/1 v k.ri. Vrbno pod Pradědem
ričel: sečení
Žadatel: F. Č., nám. Sv. Mich a|a t28l28, Vrbno pod Pradědem



194t9t20t1
Rada města

bere  na  vědomí
informaci o záméru spoleěnosti Viamont regio, provozovatele Železnténí trati č. 313 Vrbno
pod Pradědem - Milotice nad opavou, rozšíŤit provoz v pracormích dnech o noění spoj z
Vrbna pod Pradědem pŤes Milotice do Krnova a spoj z Krnova Zpět do Vrbna pod Pradědem

doporučuje
podpoŤit zinn& dopravce zavést večerní spoje é. I352t a 13522 dle náwhu jízdního Ťádu s
platností od 1 |. |2. 2011

t9st9t20t1
Rada města

be re  na  vědomí
dopis firmy STRABAG a.s. ve věci organtzaěních znén s nasledkem qiměny osob
oprávněnych jednat ve věcech smluvní ch zazhotovitele stavby,,Splašková kanalizase
Mrrichov _ ŽelemÉf

souh l a s í
s uzavŤenÍm dodatku ě.2ke smlouvě o dílo ě. 841/SBEC/95/10 ,,Splašková kanalizace
Mnichov _ Želemď. ve smyslu organizaěntchzměnsTRABAG a.s

pověŤu je
starostku města podpisem dodatku č. 2 ke.smlouvě o dílo

19619t201r
Rada města

souh lasí
se zněnímvynry k podaní cenovych nabídek na opravy místrrích komrrnikací pro rok 2011

pověŤuje
starostku města podpisem v nv

197 t9t2011
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO vRBNo s.r.o.

s chvá l i l a
riěetlrí uzávěrku hospodďení společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. zarck20l0

ro zhod l a
o pÍevedeď ěásti.zisku do fondu odměn dle náwhu

rozhod l a
o r.ryplacení odměny jednateli společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. dle náwhu
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198t9t2011
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO vRBNo s.r.o.

uk l ádá
pŤedsedJqmi dozorčí rady spoleěnosti TEPLO VRBNO s.r.o. pŤipravit do Zptavodaje
iďormaci o ceně vyrobeného tepla v roce 2010 v Kč/GJ
zodp.: pŤedsedlcyně DR TEPLO vRBNo s.r.o. TK: 30.6. 2011

199t9t201I
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o.

p ro j edna l a
návrh investic v zatizenich provozovanych spoleěností TEPLO vRBNo s.r.o. na rok zOIt

r o zhod l a
o qiměně čerpadel v městské kotelně Husova dle náwhu

2A0DD01t
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o.

r o zhod l a
o ripravě ceny nájmu městskych kotelen ďe háwhu

20It9t2011
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO vRBNo s.r.o.

jmenu je
členem dozotěí rady za OSBD Krnov pana Eduarda PeŤicha

Ing.iMiloš Lasota

Zapsala: Mgr. Alena Kiedrořová
Kontolovď: Irrg. Miroslav Adámek
Rozdělovník : |6 xZmě, 5x Rmě, lx sekretariát, 1x tajemrrílÍ' lx MěK lx DD' lx Teplo, lx TS, lx MŠ Jesenická' lx Ir,ÍŠ Ve Svďru' lx ZŠ
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