
MESTO VRBNO POD PRADEDEM

UsNEsENÍ

1-2. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 7. 7. 20I.1
v zasedací místnosti Radv města

263tt2tZ01r
Rada města

s chva lu j e
kontrolu plnění usnesení:

361412010 - 1 - projednat a schválit dlouhodoby plan rozvoje TS Vrbno na pŤíštím jednaní
VH TS Vrbno s.r.o.
Zo dp.z j ednatel společnosti TK: 18.8. 20ll

511412010 -2 - doplnit do sm]ouvy pŤípadny bezitplatny pŤevod zpét (stanoviště rychlé
záchranrté pomoci)
Zodp.: Ing. Pešatová splněno

1981912011 - pŤedsedkyni dozorčí rady společnosti TEPLO VRBNo s.r.o. pŤipravit do
Zpravoďaje informaci o ceně vyrobeného tepla v roce 20L0 v Kě/GJ
zodp.: pŤedsedl.yoě DR TEPLO vRBNo s.r.o. splněno

228l1ll2011 - |. nreÍejnit v elekťronické podobě na webu města a v tištěné podobě k
nďrlédnutí na MěU kroniku města _ rok 2005
Zoďp.z Bc. Jankri splněno

228ltll2011 - 2. prověŤit existenci šablon pro jednotnou podobu tvorby laonik
Zodp.z Bc. Jankri splněno

253lt1l2011 - informovat Krajsky riŤad MSK o rozhodnutí Rady města hledat zprisob
zachování gymnánia ve městě i za podmínky spolufinancovarrí z rczpočrtl města
Zodp; Ing. Kudelová splněno

264t12/24fl
Rada města

pro jedna la
návrh rozpisu rozpočtovych zmén ě. 2v rámci od-Pa do položek

schvá l i l a
tento návrh

uk l ádá
zaslat rozpis rozpočtovych změnč.2 do položek zasfupitelťrm
Zodp.l, p. Magdálková TK: 18. 8. 20t1



265t12t201r
Rada města

be re  na  vědomí
informaci o vyvoji pŤíjmri _ sdílenych daní, rekapifulaci pŤíjm a vydajri a qfsledky
hospodďení za leden _ květen 20It

266112t2011
Rada města

souh lasí
s vyměnou oken _ demontaŽ stávajících oken, zhotovení amontátžnoq.ich plastovych oken za
t nanční spoluťrčasti maj itele
Žadate\é:
. B; r.' byt č. 3, Nové doby ě.p.417, velikosťbyťu 2+I,pŤedpokládany naklad je

30 tis. Kě (3 okna)
. E.o (. ", byt é.4, Ve Svďru č,.p.425, velikost bytu 2+1,pŤedpokládany náklad je 35

tis. Kě (3 okna' z toho 1 balkonové)
-  hG. " ), byt ě. 6, ve Svahu č,.p. 430, velikost byťu 2+|, pŤedpokláďany náklad je 35

tis. Kč (3 okna)

267112|20ÍÍ
Rada města

be re  na  vědomí
iďormaci MateŤské školy Jesenická o zaďáni veiejné zakázJq malého rozsahu na rekonstrukci
koupelny

268t12t2011
Rada města

souh l a s í
s vyŤazením a zprisobem likvid ace ztté ' aná|ezŮdle návrhu

uk l ádá
likvidaění komisi dopracovat protokol náwhu a protokol o provedení likvidace
Zodp.z p. Pavková TK: 18.8. 2011

269tt2t20tt
Rada města

rozhod la
o uzavŤení smluv o budoucí smlouvé o zÍizeruvěcnych bŤemen a právu provést stavbu na
pozemku na pozemcích 72513, 726,728,731, |83913 v k.ri. Vrbno pod Pradědem a 44611,
5a6l2, 524,720l| v k.ri. Vrbno pod Pradědem meziměstem Vrbno pod Pradědem se sídlem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem jako budoucí strana povinná a společností Čpz
Distribuce ' a.s. se sídlem Děčín, Děčín tV.Podmokly, Teplická 874l8,PSČ 405 02

pověŤuje
starostku města podpisem smluv



270t12DAn
Rada města

souh l a s í
se stavbou pŤístňešku pro osobní automobil s dťevníkem na pozemku p.č.33316 v k.ťr. Že\ezná
pod Pradědem, podle pŤedloŽené dokumentace vyhotovené projekění kancelaŤí Zdravoton
v květrru 2a1I
Investor stavby: P a H" ) " , Želenlá 64

271t12t2011
Rada města

souh l a s í
s napojením na místní kornunikaci ze soukromého pozemku p.ě. 549 na p.ě. 39Il1' v k.ťr.
Vrbno pod Pradědem (Myslivecká ulice) s podmínkou zattezení vtékaní powchovych vod na
místní komunikaci
Investor: K,, í,

272t12t201"1
Rada města

;souh l a s í
- s uloŽením pŤípojky plynu na pozemcích p.č. 1860 a 1861 v k.ri. Vrbno pod Pradědem
. s uzavŤením smlouvy o právu umístit stavbu s ripravami

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

27311212011
Rada města

souh l a s í
s dočasnym uložením zeminy na pozemku p.č:. 37 v k.ri. Že\eznápod Pradědem (Vidly) po
dobu 4 měsícri, s podmínkami:
. jednoruzovy poplatek 1500,. Kě
- uvedenipozernku do privodního stavu
. pŤi nedodrŽení podmínky Žaďatel uhradí desetinásobek ěástky vyměŤené jako poplatek za

- vžívěrri pozemku l
Zaďate|: Naděžda Klíčová. Mnichov 31 1

uk l á Ld ' á
poŤídit fotodokumentaci pozemku pŤed pŤedaním a po pÍevzeti

r ,793 22 ŠfuokáNiva 72

Zodp.: Ing. Pešatová TK: 18. 8. 20t1:

274tl2t20tt
Rada města

souh l a s í
. s podríním žádosti o pokácení:



. 
náletovych keŤri a dŤevin (bÍízy, olše, javory atd.) na pozemku p.č. 1685, druhpozemku
ostatrrí plocha _ neplodná prida v k.ri. Vrbno pod Pradědem na ploše cca 80 m,
(náletové dŤeviny je nutno odstranit z drivodu zpevnění krajnice komunikace p.ě. 1689)

- 1 ks jasanu a 1 ks dubu na pozemku p.č:.242 v k.ri. Že|emápod Pradědem

2TstLznvrt
Rada města

ro zhod l a
o vyhlášent záměru na pronájem
a) ěásti pozemku p.č:. t224ll a 1229 o vyměŤe cca 1300 m' 'n k. . Mnichov pod Pradědem
ričel: sečení

b) ěásti pozemku p.č:.94514 o vyměŤe cca 100 m2 v k.ri. Mnichov pod Pradědem
tiěel: zahraďa

276tt2t20lt
Rada města

s chva lu j e
pronájem části pozemku p.č.1015 o vyměŤ" 39 m' 'ro k.ri. Vrbno pod Pradědem
ričel: zatrada
žaďatel:R( ^/, l., Husova475, Vrbno pod Pradědem

277n2/2011
Rada města

souh l a s í
s pŤevodem práv a povinností k bytu č,.206 na ul. Krejčího 487 ve Vrbně pod Pradědem
zp. Jr  3 ' 'na PhDr. Ml F.

278t12t201t
Rada města

be re  na  vědomí
žádost spol. KARETA Bruntál o vyjádŤení k uzÁvěŤe silrrice 452 zKarlovic do Města
Albrechtic vě drtech 21,. _ 30.7 .201I a nemá k uzávěŤe nrámitkv

279tt2t20tt
Rada města

souh l a s í
s terénními ripravami komunikace p.č. 9511' a92lI zai elemvytvoŤení pásu pro uložení Ťadu
vodovodu, kanaÍizace a kabelu NN

dopo ruču je
Zasfiryttelstvu města posílit kapitolu oprav místních komunikací



280t12/20r1
Rada města

p ro j edna l a
otgalizačruzajištění usnesení ZM ze dne 23.6.20tI

uk l  ádá
1. rozpracovatrczpoětovou změnu č. 4 do podrobného členění a pÍedl ožítzastupitelrim k
informaci
Zodp.z p. Magdálková

2. vyzvat kronikďky k pŤedložent ěistopisri kronik roku 2000 a20O8
Zodp.: Mgr. Jankri
Zodp.z kronikáňlqy

TK: 7.7.2011

TK: 7.7.2011
TK: 8.9. 2011

3. pŤedložit soupis kanalizaětltchpŤípojek s vyěíslením nákladri na jejich zÍizeru
Zoďp.z Ing. Virág TK: 18. 8. 2011-

4. svolat schrizku se Spolkem PŤátelé Vrbenska _ vy&íní publikace o Vrbně
Zodp.z Ing. Kudelová TK: 18. 8. 20t1

5. pŤipravit odpovědi na vznesené dotazy ob8anri azastupitel
Zodp.z Ing. Adámek TK: 23.7.2011

281,112/2011
Rada města

pověŤu je
Ing. Ivanu Novotnou podpisem usnesení 12. zasedániRady města

/

! n i .  1{
e'q'JU,*u

{/V 
Ing. Ivana Novofirá

členka RM
Ing. Helena Kudelová

starostka města

Zapsala: Mgr' Alena Kiedrořová
Kontrolovď: krg. Miroslav Adámek
Rozdělovník '' L6 xZmě, 5x Rmě, lx sekretariá! lx tajemník, lx MěK, lx DD, lx Teplo, lx TS, lx MŠ Jesenicki! lx MŠ Ve Svahu' lx ZŠ


