
MĚsTo vRBNo PoD PRADĚDEM

UsNESENÍ

l4. zasedání Radv města vřbná Dod Pradědem konaného dn€ 18. 8. 2011
v zasedací místnosti Rady města

288t14201r
Rada města

schva lu je
kontrolu plnění usnesení:

36/4/2010 _ 1 - projednat a schválit dlouhodobý plán rozvoje Ts Vrbno na přištím j ednán í VH Ts
Vrbno s.r.o,
Zodp.: jednatel spo|ečnosti

264112/2011 . z^s|at rozpis rozPočto\"ich změn č. 2 do poloŽek zastupitelů|n

splněno

splněno

2ó81121201l - likvidační komisi dopracovat protokol návrhu a protokol o provedení likvidace
zodp.: p. Pavková splněno

213112/201| - pořidit Íotodokumentaci pozémku před předáním a po převzetí (p.č' 3? v k'ú' Železná
pod Pradědem (Vid|y) zadatel: Naděžda Klíčová, Mnichov 31l

zodp.: p. MagdálkoÝá

Zodp.: I|rg' Pešatová

280112/2011_1- Íozptacovat rozpočtovou změnu č' 4 do podrobného členěnía předložit
zastupit€lům k informaci
Zodp.: p. Magdálková

2au12/20''1' _2 - [/zvat kronikářky k předloŽení čistopisů honik roku 2000 a 2008

splněno

splněno

Zodp.: Mgr. Janků TK: 6. 10.2011

2a0/0/201| _3 - předložit soupis kanalizačních přípojek s \yčíslenim nákladů nájejich zřízení
zodp.: Ing. virág splnělo

280/12nu1 _ 4 - svolat schůzku se spolkem břátelé V rbenska - \'}dáni pubIikace o Vrbně
zodp.: Iíg. Kudelová

280/1212011 - 5 - připravit odpovědi na vznesené dotazy občanů a zastupitelů
Zodp.: I|rg. Adámek

2A9n4DOtl
Rada města

bere  na  vědomí
inÍbrmace k plnění usnesení Rady města č. 280l|2/20I|-3 _ poŤízení sotrpisu kanalizačních
přípojek 5 \fčislenim nákIadů na jejich zřizeni

TK: E. 9.2011

splněno



uk l ádá
odboru vazP informovat na příští RM o dalším vývoji
Zodp.: Ing. Virág TKr 8. 9. 2011

290t14D0r1
Rada města

pro jedna la
dodatek č. 1 ke snlouvě o dílo uzavřené s p. Radkem Menšíkem na provedení akce ,,oprava
střechy nad mansaldovou hmnou býo!"ých domů 604-606 na ul. Palackého ve Vrbně pod
PÍadědem.

rozhod la
o uza.!Ťení tohoto dodatku č. l

pově řu je
starostku města podpisem dodatku

29u14t201r
Rada města

pro jedna la
nálŤhy řešení provizomí opra.lT místních komunikací na sídlišti Ve svahu v předložených
variantách

souh lasí
s vaÍiantou č. l

uk l ádá
s obledem na lrybranou varianfu oplalY místní komunikace v€ svahu zpracovat Ťozpočtovou
změnu pro rok 201l ý kapito|e22|2
z,odp.: p. Magdá|ková TK:6l 10.2011

292lr4l2nr1
Rada města

pro jedna la
náwh ,'Smloury na realizaci služeb _ čištěnírmístních komunikací.. mezi objednatelem,
Městem vrbno pod Pradědem, a áotovitelem' Technickými službami' Vrbno s.r'o.

rozhod la
o uzavření této smlou.lT

pově řu je
starostku města podpisem smloulry



293t14t2011
Rada města

p řo jedna la
znění ',Plánu zimní údržby místních komunikací pro město vťbno pod Pladědem..pro ámní
období 20l1-2012

schvá l i l a
''Plrin ámní údržby místních komurrikací pro město Vrbno pod Pradědem.. pro zimní období
201r-20r2

294t14t201r
Rada měsÚa

pro jedoa la
Žádost Ing. Heleny Kudelové o proplacení neqčerpaných dnů řádné dovolené za rok 2010

schví l i Ia
proplacení newčeQaných dnů řádné dovol€né za rok 2010 Ing. Heleně Kudelové

295n4t2011
Rrda města

bere  na  vědomí
informaci o rýojí pohledávek k 30' 6. 2011

bere  na  vědomí
iďomaci o sta.!,u hospodáŤské činnosti k 30. 6. 201l

296n4n0tl
Rada města

bere  na  vědomi
informaci o rýoji příjmů _ sdílených daní, Iekapihrlaci pŤíjmů a výdajů a ýsledky
hosDodďeni za leden _ čeťven 20l 1 a leden _ červenec 201 1

297t14t2011
Rada města t

p ro jedna la
níwh rozpisu přesrmu mezi poloŽkami v nímci od-Pa tak' aby by1o uvedeno do souladu
Čerpáni rozpočfu v položkách a účetnictví

schvá l i Ia
tento nálŤh



298n4t2n11
Rada měŠta

schvá l i l a
l. HarrnonogŤam pro zpracoviání ná\Ťhu rozpočtu na rok 20l2
2. Zásady pto vypracov1ini rozpočfu na lok 2012

299n4t20rr
Rada města

pro jedna la
návrhy směmic:
1/2011 _ Směmice k rozpočtovému hospodďení
2/2011 - Směmice k vedeni poldadny
3/201 1 Směmice o inventalizaci majetku a závazků

schvá l i l a
týo směmice:
l/20l l _ směmice k rozpočtovému hospodďení
2/20l1 _ Směmice k vedení pokladny
3/20l1 Směmice o inventarizaci majetku a závazků

300tr4t20r1
Rada města

rozhod la
o \Thlášení záÍněru na plonájem ěásti neb}'tového prostoru objel1u č'p' 580 na pozemku p.č.
l32l v k.ú' vÍbno pod Pradědem

30U14D011
Rada města

Šchvá l i l a
pronájem pozemků:
|) p'č. ||29/| o v:foněře cca 50m, v katastrálnim území Mnichov pod Pradědem.

účel: sečení, parkování vozidel
(qhlášení záměru: 9.6.2011 usnesení č. 24311 1/201 1' r'y''ěšeno od l3.6. do 29.6.20l l)
Žadatel: K. Vi lnichov ?16

2) p.č. |224/| a 1229 o qýměře cca l300m, v katastrálním území Mnichov pod Pradědem
účel: sečení
(\Yb]ášení zíměIu: 7'7' 20l l usnesení č. 27511212011 q.věšeno od2|.7. do 6'8.20I|)
žadatel: J' D. . Mnichov 402

3) části pozemku p'č. 945/4 o výměře cca l00 m, v katastráInim území Mnichov pod
Pradědem
účeI:zahmda
(lylÍášení ziměru: 7'7. 2011 usneseni č' 27511212011 \ryvěšeno od 2l.7. do 6.8. 2011)
žadatel: J. R. Mnichov 229



3nur4t20|l
Rrda města

souh lasí
l) se zněním poptávky k podáni cenoÚch nabídek na dodávku a montáž plastových ok€n
v bytoÚch domech č.p. 4l8, 4l9 ve Vrbně pod Pradědem
2) s obeslríním nawžených firem
schvá l i l a
komisi pŤo otevíIání obálek a hodnocení nabídek dle pŤedloženého návrhu

303n4t2011
Rada města

souh lasí
s uzavŤením smlou\,y o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu,,Místni
komrrnikace ve Vrbně pod Pradědem, komunikace Vrbno_spojka Jesenická _
Palackého.. ({ýstavba sjezdu na pozemku p.č. 1836/1 k'ú. Vrbno pod Pradědem)
mezi Moravskoslezským kajem se sídlem ú. 28. iijna 1|1' 702 l8 ostrava (strana povinná)
a Městem vlbnem pod Pradědem, Nádmáí 389' Vrbno pod Pradědem (ako stranou
oprávněnou).

pově řu je
starostku města podpisem smloulY

3n4lI4t20tl
Rada města

pro jedra la
nálth na výazení a způsob likvidace majetku Domova pro seniory Vrbno a majetku města
Vrbna p. P.

Šchyó l i l a
vyiazení majetku

305t14D011
Rada města.

souh l r sí
s Wnístěním stavby-elektropňpojky NN na pozemku p'č.92/22 v k.ú' Mnichov pod
Pladědem za podmínky zřízení věcného břemene
Zadate|: Ilg. E ' P, Husova 492. Vrbno pod Pradědem

306n4t2011
R.da města

souh lasí
s viŤněnou oken _ demontáž stávajících oken, áotovení a montáž noÚch plastoÚch oken,
áotovení a montiáž nolých plastových oken za finanční spoluúčasti majitele
žadate lka:B1 I - - ' . ,b}Ťč.7 ' sadováč.p .499,ve l i kos tbÍu2+l ,p ředpok ládaný
nákladje 35 tis. Kč (3 okna)



307 t1,4t201.1
Rada města

s chYá l i l a
přidělení b}tu dle pořadníku:
- & . P; b}'t č. 1l o velikosti 2+l, nám' SV. Michala č.p. 514

308tr420rr,
Rada města

souh lasí
s uzavřením podnájemní smlouvy (s719. ods. 1 obč' zák.) b}'tu na ul.
mezhi Advanced Plastics s'r.o. vlbno pod Pradědem a paní Hr c.
ve vlbně pod Pradědem' Palackého 352

KIejčího č'p' 487/117
, trvale bltem

309/r420tt
Rada města

pro jedna la
písemný zráznam o posouzení a hodnocení nabídek na veŤejnou zakiázku ,,Zpracováni
projektové dokumentace k úzeÍrrnímu řízeni 4a v.ýstavbu hasičské zblojnice ve vÍbně pod
Pradědem..

rozhod la
o přidělení veřejné zakázky firmě Slezská projektová společnost s.r.o. opava

řozhod la
o uzavření smlour'y o dílo mezi firmou Slezská plojektová společnost s.r.o. opava a Městem
vrbnem pod Pradědem

pově řu je
starostku města podpisem smlou\T

3rut4D0tl
Rada města

pro jedr ia la
protokol o otevíIiíLrrí obálek s nabídkov]imitcenami na veřejnou zakízku malého rozsahu
,.Terénní úpralry, prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě pod stavďem..

rozhod la
o přidělení veřejné zakáZky uchazeči s nabídkou poř' č. 3, Naděžda I(íčová, Mnichov 3l1,
vlbno pod Pradědem, kte4ý podal cenovou nabídku s nejnižší nabídkovou cenou dle jednoho
hodnotícího kritéria stanoveného \ poptávce

pově řu je
starostku města podpisem smlour'y o díto



3tut4201l
Rada města

pro jedra l -a
Žádost p' L \4 a p. M] L T

rozhod la
postupovat v přiděloÝiní příspěvků na zďizovací předměty v b}'t€ch v majetku města dle
schválenÝch oravidel

3DtI4n0I1
Rada městr

uk l ádá
majetkoprá!Ťrímu odboŤu zajistit odbomé posouzení podloží pod býovjŤni domy č.p. 418 a
419
zodp'| Ing' Pešatová Kr 6. 10.2011

3I3|Í4l2011
Rada města ve funkci vatné hromady TEcHNIcIcýcH sl,uŽrl vRItNo s'r.o.

schvá l i la
Dloúodobý plán rozvoje společnosti TECttNlcKÉ SLUŽBY VRBNo. s.r'o'

3r4lr4t20r1
Rada rněsta

pověřu je
p' Zdeňka Valentu podpisem usnesení 14. jednání Rady města

. Infotmace bez usnesení:

l ' Elektronický systém dokumentace jednání zastupitelstgv a Íad obcí, lúasoviíní a přimé
komunikace riřadu se zastupiteli

íÉs7o\ . 2

,W^;
Q1"L'.,';:)

l/uLL-
Zdaněk val€nta

člen RM

Zsp.alo Vgr alena Ki.dronova
KonfoIova|: IÍg' MiGlav Adfunek
Rozdělov.ik: 16xzmě' 5xRml.lxslcetáriá! lxtajffiíí lx MěI( txDD' lxTepIo,lxTs' lx MŠ Jesňická' lxMŠvesvalu. lxzŠ


