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USNESENI

13. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 21. 7. 2011
v zasedací místnosti Radv města

282t'3tz0fl
Rada města

be re  na  vědomí
protokol komise z hodnocení nabídek na stavební práce v rámci projekťu ,,Vrbenská veŤejnost
do škol..

r o zhod l a
nazállrlaďě pŤedloženého protokolu o pŤidělení zakázky firmě HYDR.OSPOL spoi. s r.o.' Staré
Město 58, PSČ 79'3 33

rozhod l a
o vzavteď smlouvy s firmou HYDROSPOL spol. s r.o.' Staré Město 58, PSČ 7% 33

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

283t13t2011
Rada města

p ro j edna l a
písemny záznamo posouzení a hodnocení nabídek na akci veŤejná zakévka,,opravy místních
komunikací 20II,,

r o zhod l a
o uzavŤení smlouvy o dílo na provedení oprav místních komunikací 20L1 s dodavatelem _

René Darrrrovzal, Mnichov 360 ,793 26 Vrbno pod Pradědem, kter;i podal cenově
nejqihodnější nabídku 

l

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

284t13t2011
Rada města

ro zhod l a
a) o uzavŤení smlouvy o financovarrí z Fondu mikroprojekÍ Euroregionu Praděd mezi
Euroregionem Praděd _ ěeská ěást a Městem Vrbnem pod Pradědem, tykající se projektu
,,Ptezetrtace u pŤíleŽitosti 400. vyročí města Vrbna pod Pradědem..



b) o uzavŤení Smlouvy o financování z Fondu mikroprojekfťr Euroregionu Praděd mezi
Euroregionem Praděd - česká č,ást a Městem Vrbnem pod Pradědem, tykaJící se projekÍu
,,DětSké cyklistické záv o dy,,

r o zhod l a
a) o vzavÍení Dohody o poslqrtnutí mimoŤádného členského pŤíspěvku mezí Městem Vrbnem
pod Pradědem a Euroregionem Praděd _ česká ěást, tykajicí se projekÍu ,,Prezentace u
pŤíleŽitosti 400. vyroěí města Vrbna pod Pradědem..
b) o uzavŤení Dohody o poskytnutí mimoŤádného členského pňíspěvku mezi Městem Vrbnem
pod Pradědem a Euroregionem Praděd _ ěeská část, tykaJící se projektu ,,Dětské cyklistické
závoďy,,

pověŤu je
starostku města podpisem smluv a dohod

28sn3t2011
Rada města

p ro j edna l a
nabídku o autorském dozoru pŤi provádění akce ..oprava stŤechy nad mansardor'ou hranou
byovych dom ě.p. 604, 605 a 606 ve Vrbně pod Pradědem..

r o z h o d I a
o uzavŤení smlouvy o vykonu autorského dozoru s ateliérem DEKTRADE s.r.o.' autorem
projektrr uvedené akce

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy o autorském dozoru dle cenové nabídky

286/13/2011
Rada města

souh l a s í
s uzavŤením smlouvy o budoucí sm]ouvé o zšízení věcného bŤemene pro stavbu
plynarenského zaÍízeru' včetně jeho součástí v pozemku p.č:. 874, druh pozemku _ ostatní
plocha, ostatní komunikace mezi SMP Net, s.r.o. se sídlem ostrava _ Moravská ostrava)
Plynánť 42013, PSČ 702 72, strana oprálrněná, aMěsto Vrbno pod Pradědem, NádraŽní 389,
Vrbno pod Pradědem, jako budoucí strana povinná

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

287113t20I1
Rada města

souh l a s í
s pŤijetím dotace Moravskoslezského kraje z programu ,,Podpora turistickych oblastí
Moravskoslezského kraje,, na reaLízaci projekťu ,,Vyhlídková věŽ,o



Informace bez usnesení:

1. Nabídka na dodávkrr elektronického hlasovacího zatízenípro jednaní Zastupitelstva a

Rady města

"$,aŤ'o

iÍ  Í,,viliÍJ'!
Ing. Helena Kudelová

starostka města

,*,,^u.Mgr.AlenaKiedroiiová'Kontolovď:Ing.Mir.oslayApápek
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