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11. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 9. 6. 2011
v zasedací místnosti Radv města

227t1u2011
Rada města

s chva lu j e
kontrolu ptnění usnesení:

361412010 - 1 - projednat a schválit dlouhodoby plan rozvoje TS Vrbno s.r.o. na pŤíštím jednaní Valné
hromady Technickych služeb Vrbno
Zodp.z j ednatel společnosti TK: 7. 7.2011

Í66l8D0t1- | _ podat žádost na sFŽP (dotace na poffzení nového vozidla s lropící niástavbou pro rldržbu
místních komrmikací - prioritrí osa 2.1.3. - Snížení imisní záÍěžs oneznnftn ptašnosti z plošnfch zdrojrl)
Zodp.: Ing. Pešatov TIc 8.9.2011

16618/2011 - 2 - iediteli TS Vrbno s.r.o' a vedoucí finančniho odborq aby pšipravi|i návrh financování
@oňízení voziďa se sloápěním)
Zadp.: Ťeďtel TS' p. Mrgdálková TIš 20. 10' 2011

172l8Do|1_ pÍedloát zastupitelrim města návrh na poslg/fuiutí finančního pffspěvku (TJ Sokol - 70.400,- a
SK pŤi Gymruíziu ve Vrbně p' P' - 7.400,.)
Zodp.: p. Magdálková splněno

t86l9l20tl - zapracovat $rto náklady (opravy a investice nebytoqich prostor _v TS a Teplo . do náwhu
rozpočtové nněny č,.2
Zodp. p. Magdálková splněno

Lg8lgt20t1 - pŤedsedkyni ďozorčírady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. pŤipravit do Zpravodaje
informaci o ceně vyrobeného tepla v roce 20rc v Kč/GJ
zodp.: pŤedsedlcyně DR TEPLO vRBNo s.r.o. TK: 7. 7.2011

203l10l201l- zveŤejnit v elektronické podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na MěÚ
Zodp.: Bc. Jankri splněno

22411012011 . prověŤit reference uchazečri v souvislosti se sluŽbami pos$rtovanymi organizacím města
Zoďp.z p. Magdálková sphěno

228t11/2011
Rada města

bere  na  vědomí
zptacování kroniky města _ rok 2005

uk l  ádá
1. zveŤejnit v elekÍronické podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na MěÚ
Zadp.t Bc. Jankri TK: 7. 7. Z0lI



\

2. PrověŤit existenci šablon pro jednotnou podobu tvorby kronik
Zodp.z Bc. Jankri TK: 7. 7. Zltl

s t anoví
dvouměsíění lh fu k pŤipomínkoviíní a pŤípadnému doplnění kroniky

229ttlt20t1
Rada města

souh l a s í
l. se zněním poptávky k podaní cenovych nabídek na zptacovaní projektové

dokumentace na objekt hasiěské zbrojnice
2. s obesliánímnawženych firem

schvá l i l a
komisi pro otevíÍeni obálek a hodnoceď nabídek ve složení: Ing. Kudelová, Ing. Lasota,
p. Chalupa, Mgr. Kočiěka, Ing. Patrovsky

230tfit2a11
Rada města

souh l a s í
s akťualizacíprávní a psychologické poradny na II. pololetí roku 20I|

231t11t2011
Rada města

p ro j edna l a
žádost občanského sdruŽení Fondu pro opuštěné a handicapované děti o finanění pŤíspěvek

rozhod l a
o poskytnutí finančního pŤíspěvku zrczpoětuměsta ve vyši 1.000,. Kč

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

232t1Lt2011'
Rada města

souh lasí
se sníŽením kapacity Domova pro seniory Vrbno z počfu 79 na76 místdle drivodové zpráw

2331111201,1
Rada města

p ro j edna l a
žádost Ťeditelky pŤíspěvkové organizace MateŤská škola, Jesenick á 448,Vrbno pod Pradědem
o souhlas s pŤevedením finančních prostŤedkťr ve vyši Kě 100.000,- z fondu invéstic do
rozpoětu pŤíspěvkové organi zaee
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schvá l i l a
pŤevod finaněních prostŤedk ve vyši Kč 100.000,- z investiěního fondu MŠ Jesenická do
rozpočfu pŤíspěvkové organi zace

234t1u20L1
Rada města

souh l a s í
s vyměnou oken _ demontá stávajících oken, zhotovení amontétž novych plastoqich oken za
finaněď spoluriěasti maj itele
žaďate|é:Pu aI!, D, 

., 
byt ě. 8, Sadová ě.p. 498, velikost bytu 2+1, pŤedpokládany

náklad je 30 tis. Kč (3 ks oken)

235lÍIl20tl
Rada města

ro zhod l a
o uzavŤení Dohody o zrušení Smlouvy o provozovarrí vodovodu a kanďizace ve Vrbně pod
Pradědem č. 31l2006,vzavÍené mezi městem Vrbnem pod Pradědem a firmou AQUAstop
v.o.s. Bruntal

23611Íl20L1'
Rada města

ro zhod l a
o pronájmu části nebytového prostoru v areálu bjvalého VRSANu ve Vrbně pod Pradědem
panu Ivu Konečnému zauč,elem skladovarrí na dobu urěitou do 3 I. 12. 20t1

237t11t2011
Rada města

ro zhod l a
o poslgrtnutí pŤístŤeši p. A. K,,

nám. Sv. Michala 513 ve Vrbně pod Pradědem

na dobu 1 roku, tj. do 30. 6. 2012. byt ě. 1 na

23811It2011
Rada města

souh lasí
s rekonstrukcí objektu na pozemku p.ě. 121.9 v k.ri. Vrbno pod Pradědem

23911,.1,12A11
Rada města

souh lasí
s uzavŤením smlouvy o budoucí smlouvé o zÍizení věcného bŤemene pro pŤípojku NN
podzemním kabelem v pozemku p.ě. 524 pro rodinn;i d m mezi Čez Distribuce' a.s. se
sídlem Děěín IV.PodmoHy, Teplická 87418,405 02 (oprávněny) a Městem Vrbnem pod
Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem (povinnf)



pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

24011u2011
Rada města

souh l a s í
s uzavŤením smlouvy o zÍizenivěcného bŤemene pro stavbu podzemního komunikaěního
vedení veťejné komunikaění sítě na pozemcích p.č. 1463 a1'468/I v k.ri. Vrbno pod Pradědem
mezi TelefonicaCzechrepublic, &.s. Praha 4-Michle, ZaBrum1ovkou266l2,I40 22
(oprávněny) a Městem Vrbnem pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem (povinnf)

pověĚu je
starostku města podpisem smlouvy

24LlLll201,L
Rada města

s chvá l i l a
prodejď ceny mincí, čokolád, pohlednic a koštovaěek s logem města

242t11t2011
Rada města

be re  na  vědomí
- vzavÍení provozu MŠ Ve Svahu o hlavirích prrízdninách od 4.7. do 5. 8. 2011
. vzafieniprovozu MŠ Jesenická o hlavních prazdninách od 25. 7 . do 26. 8. 201 1

2431111201L
Rada města

ro zhod ta
o vyhláš ent zám&u na pronájem ěásti pozemku p.ě. 1 L29lI o vyměŤ e cca50 m2 v k.ri.
Mnichov pod Pradědem, riěel: seěení' parkování vozidel

244tlu2011
Rada města

s chvá l i l a
pronájem nemovitostí - pozemk :

1. p.č:, 437lI éást o vyrněre cca 100 m2 v k.ri. Vrbno pod Pradědem
riěel: sečení a udržovarrí pozemku (nájemníci z panelovych domri zde vyvátŽí odpad)
doba nájmu: do plrínované vystavby s možností okamžité vypovědi
žaďxelé: Lt. 

. 
T; , nám. Sv. Michala 51 1, Vrbno pod Pradědem

L, 
. 

B., t, Bezruěova73, Vrbno pod Pradědem

2. p.č. 1 3611, o vyměŤ e 266 m2 v k.u. Železná pod Pradědem
riěel: zahtaďa (žaďateljiŽ několik let pozemek uživá
Žadate|: Jtr . K t }. Želená I07



245ttLl20tt
Rada města

be re  na  vědomí
Vyroění zptávuo činnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem zarok201,0

246t1u2011
Rada města

s t anoví
vyplacení mimoŤádnfch odměn zal. pololetí roku 20LI Ťeditelrim pÍíspěvkoqfch otganizaci
dle náwhu

247ltuzvtt
Rada města

p ro j edna l a
materiály pŤipravené na jednání Zasfupitelstva města Vrbna poď Pradědem dne 23. 6.20It

s chvá l i l a
zaÍazeni materiálťr do programu Zastupitels{a města Vrbna pod Pradědem dne 23. 6. 201I

248lLuzolt
Rada města

souh lasí
s umístěním bezbariérového pffsfupu pro objekt ě,p. 492 na pozemcích 1,37711,I377l2 a 1367
v k.ri. Vrbno pod Pradědem

249lt1l20tt
Rada města

bere  na  vědomí
protokol komise z hodnoceď nabídek na dodávku sestavy pumptrack v rámci projekťu
,,Dětské cyklistické záv o ďy,,

rozhod ia
na zěkladě pŤedloŽeného protokolu o pŤidě|eru zak'azky firmě obec Servis s.r.o.' Vsetín

rozhod la
o uzavŤení smlouvy s finrrou obec Servis s.r.o. Vsetín

pověŤuje
starostkrr města podpisem smlouvy
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250t11/2011
Rada města

s chvá l i l a
pŤidělení bytu dle poŤadníku:

- E, K, - 
., 

byt č,.4 o velikosti2+t, ul. Ve Svďru č;.p.425

25u1u20t1
Rada města

souh l a s í
s provozoviíním dětského letního táboruCampanula v k.ri. HeŤmanovice, 1okalitě \&richov
pod Pradědem - Beriínkova pila podle návrhu provozovatele
žadateI: SdruŽení pro dětské tábory města opď,.y, Zámecky okruh 6,746 01 opava

252t1u2011
Rada města

rozhod la
o Prodlolňeru provoznr doby pti užívanítržďho místa pro p. Petra Remeše, Vrbno pod
Pradědem, dle návrhu 

:
2s3t11Dall
Rada města

pro jedna la
doporučující náwh Krajského uŤadu Moravskoslezského kraje na s1ouěení Sportovníhogymnázia Vrbno s Gymnríziem Brunt aI, jichž je ďizovatelem, z drivodu optimal izace sítěstŤedďch škol v MSK

uk l áďí
informovat Krajsky uŤad MSK o rozhodnutí Rady města hledat zpťrsob zachování gymnazia
ve městě i za podmínky spolufinancování z rozpočtuměsta
Zodp.: rng. Pešatová T Kz 7. 7. 2011

254t11t2011
Rada města

be re  na  vědomí  l

zápisy komisí Rady města a jejich doporučující náwhy

2s5ttL/2011
Rada města

p ro j edna l a
náwh likvidační komise na vfiazenta zp sob likvidace poškozeného a jinak nepotŤebného
maj etku _ požárnizbroj nice

s chvá l i l a
pŤedloženy návrh likvidaění komise

6



256t11t2011
Rada města

jmenu je
členkou komise qistavby Marii Šípovou

2S7t11t20tt
Rada města

rozhod la
o pŤijetí riěelové neinvestiěď dotace zrc7+oěfu Moravskoslezského kraje tazabezpečeď
akceschopnosti jednotky SDH Vrbno pod Pradědem

pověŤuje
starostku města podpisem smlouvy

258lfil2aÍ
Rada města

rozhod la
o pŤijetí riěelové neinvestiění dotac e z tozpqčtu Moravskoslezského kraje na zabezpeěení
akceschopnosti jednotky SDH Vrbno pod Pradědem

pověŤuje
starostku města podpisem smlouvy

2s9tflDALt
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY YRBNO
s.r.o.

schvá l i l a
1. Vyroění zptávuaqisledekhospodďení zarckz}|I veqfši 167 439,38 Kč

2. rozdělení zisku po zdanění takto :
- 5 6|7,- Kě - doplněď zákonného rezenrního fondu
- 106 722,38 Kě - ztlstává nerozdělen

I260t1u2011
Rada města ve funkci Yalné hromady společnosti TECIIMCIG SLUŽBY vRBNo
s.r.o.

bere  na  vědomí
zptávu auditora k ričefirí závérce zarck2010



- -

261ltuz0tt
Rada města ve funkci Vatné hromady společnosti TECHMCKE SLUŽBY vRBNo
s.r.o.

be re  na  vědomí
pŤedloŽeny finanění pl{ín na rok 20t1,

262ttu2vl,t
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TECHNICKE SLUŽBY vRBNo
S.f.O.

s chvá l i l a
odpis pohledávky ve qiši 274.a04,. Kě, wácená faktura ě. 2002751, splafirá drre 30. g. 2002,
nevyved ená z riěefirictv

Ing. Helena Kudelová
starostka města

Zapsala: Mgr. Aleno Kiedrořová
Konfroloval: Irrg. Miroslav Adárrrek
Rozdělovník .. Í6 x Změ, 5x Rmí lx selcretariá! lx tajemníg l\MeR lx DD, lx Teplo, lx TS' lx MŠ Jesenická" lx MŠ Ve Svďru, lx ZŠ
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