
MĚsTo vRBNo PoD PRADĚDEM

UsNEsENÍ

16. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem konaného dne 8. 9. 2011
v zasedací místnosti RadY města

3Í6!1612011
Rada města

schva lu je
kontrolu plnění usneseníi

280/12/2011_ 4 . svolat schůzL.u se Spolkem Přátelé vŤbeÍska _ vydání publikace o vrbně
Zodp.| Ing. Kudelová splněno

!2|/1 l2oI1 _ Bředložit v z#í zplá\'u o účinnosti plovedených změn na zdravotnickém úsekrr
Zodp.: Mgr. Zaludová splněno

''651812011 _ zajístit odborné posouzení zdravotního stal.u stomů (2 borovice, 1 lípa srdčitá a
ljavor klen)
Zodp.: Ing. PeŠatová TK: 6' 10.2011

l66l8l20tl - I podat žádost na sFŽP (dotace na poiízení Íového vozidla s kopící
nástavbou pro údržbu místních komunikací priolitní osa 2'1.3. _ Snížení imisní zátěž9
omezením prašnosti z plošných zdrojů)
Zodp.: Ing. Pešatová TK: 6. 10.2011

291l14l201l - s ot edem na \TbIanou vaŤiantu oprala místní komunikace Ve Svahu
zplacovat lozpočtovou změnu pro rok 20l1 ý kaplto|e 22Í2
Zodp.: p. Magdálková sp|něno

312/I4l20tI- majetkoprár'nímu odboru zajistit odbomé posouzení podloží pod b}4ovými
domy č.p. 418 a 419
Zodp.: Ing. Pešatová TK:6. 10.2011

3t7 t16t2011
Rada města

schva lu je
uzavření dodatku č' 5 k veřejnoplárŤí smiouvě mezi Městem Vlbnem p' P. a obcí KaÍlovice
(změna č1' Iv Doba trvání stÍour,1')' poďe $63 ods1' 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, o ýkonu přenesené působnosti v oblasti Ěojednávání přesfupki,
za předpokladu podání zastupitelstvem či radou uvedených obcí a schváIení kaj slrým riřadem

pově řu je
stalostku města oodoisem tohoto dodatlQ



318116120L1
Rada města

t }e re  na  vědomí
doponrčení vlády ceské Íepublilry zajistit systémové pos\tování účelových dotací
z veiejných financí na aktivity příslušníku áxodnoshrích menšin a na podporu integace
příslušníků rcmské komunity

uk l ádá
odboru sociá]nímu a zdÉvotnímu uplatňovat ve své práci pJaění záměru UsÍeseni vlády cR
ze dne 8. čenma 201 1 č. 424
Zodp.: p. Holčapková TK: záLří2012

319t16t20!1
Rada města

be ře  na  vědomí
iďomraci k pJaění usnesení Rady města č. 280l|2/2011 3 Q89/14lz0I1)

320tr6t20t1
Rada města

[ t e ř e  na  vědomí
žádost TEcHNIcKÝcH SLUŽEB \RBNo s.I.o. o lozšíření plochy recykJačního dvora

32UL6/201r
Rada měste

ruš l
zadáyaci iizer]i ía slAýební pláce ,,vlbenská veřej nost do škol.. r'ybl ášeného 24. 6. 201I
(souhlas se zněním poptávlT č. usnesení 1619/,73/2010)

souh lasí
1. se zÍěním poptávl] k podání nabídek oa stavební práce ,,Vrberrská veřejnost do škol..
2. s obeslríním fu. em dle předloženého sezmmu

jmenu je '
komisi pro otevírrání obflek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na stavebíi priíce
,,vlbenskí veřejnost do škol.. dle nál'rhu

322/16D01i,
Rada města

souh lasí
s převodem práv a povirností k b}tu č. 5 v čžsa Zeleznáč.p' 68 zpataY, ^ N4 1vt
paní Mgr. 1i,. ' M. ďe Žádosti



323lÍ612011
Rada Eěsta

schÝ4 lu je
\"ýměnu b}tů ďe předložených žádostí:
žadate|é..

1' l"Íněna
Z\ !Gé
D. ;Pc

2' výměna
P, Z,
T,K

, Husova č'p' 248, b1t. č.5, velikost 1+1
, sadová č'p' 500' bÍ č. 11, velikost 2+1

, sv' Michala č..p. 506, b)t č. 5' velikost 2+1
Husova č.p. 248, bý ě' 2, velikost 1+1

324t16t2011
Rada města

rozhod la
o \,Thlášení záměru na pronájem pozemtů p'č. 6/2 o výměře 36 690 m2 ap.č' 7312 o ýměŤe
l0 465 m" v k'ú' Ir,Ilichov pod Pradědem za účelem sečení

32511612011
Rada města

rozhod la
o lYhlášeď záměru na prolájem mobilní ledové plochy v areáu TJ Sokol ve Vrbně pod
Pradědem

326176/2011
Rada města

souhIasí
se anor,u udělením licence k plovozoviíní vnitrostítni veřejné linkové osobní doprala na lince
850867 Vrbno pod Pradědem. Vrbno p. P.-Vidly - Zlaté Hory

327t16t2071
Rada města

rozhod la
o uzavŤení Snrlour'y o
Vrbnu pod Pradědem,
Pradědem*

posk}.tnutí podpory ze Síítrrího fondu živo1nfio plosaeď ČR Měsfu
ýkající se projektu ,,Založení městského lesoparku ve Vrbně pod

pově řu je
stalostku města podpisem smlour'y



32at16120rl
Rada města

p řo jedna la
písemný ziían1 o posouzení a hodnocení nabídek na vjměnu oken v b)to\.ich domech č.p.
418 a 419 na ulici Bezruěova ve Vrbné pod Pradědem

řozhod la
o přidělení této zakázl.y firmě HM. okna a dveře s. I' o' Sumperk

pově řu je
staÍostku města podpisem smloulJr

329/16/201r
Rada města

souh lasí
1. s umístěním e]ektroměroÚch skiíní na pozeml:u p.č' 9211 v k-ú. Mnichov pod Pradědem

pro elektro piipojení 24 zahradních chatek (zďízení nesmí zasahovat vícejak 50 cm od
plotu s1něIem ke komunikaci)

2. s umístěním a llovedením stavby níže uvedených investo.ů na pozemcích p'č.:
. 9211' M' : K' ' byem Sadová 438, Vrbno pod Pradědem
- 92/2'L . B'{ , bytem nám. sv. Michala 506, Vrbno pod Pradědem
.92/21'Pt zSt' V. , b}'tem Nad stadionem '17413, Vrbno pod Pladědem
- 92l25,Bc.y5 '. Vr , b}ťem Mys]ivecká 590, Vrbno pod Pradědem

s podmínkou zřízení r'ěcíého břemene

330tr6D011
Rada města

souh las i
s napojením rra komunikaci p.č' 874 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ul' Dělnická z pozemtové
parcely č' 861/2
Stanovisko vlastníka komunitace bude sioužit pro lydání Rozhodnutí silničního správnfio
úřadB, ktelé brtde obsahovat podmínlf pro dopravní napojení.

331tr6/201r
Rada města

pro jedoa la
a) Smloulu o prálu plovést staÝbu Agile s.r'o., MíIové náměstí 133,562 01 Ustí nad orlicí
b) Smlouw o uzaviení budoucí smlouvy o ziízeÍí věcÍého břemeíe č' 143/201] MP

řozhod la
a) o uzavření Smloury o prá\,'rr provést stavbu _ Agile s.I.o.' MíŤové náměstí 133, 562 0l Ustí
nad orlicí
b) o uzavřeíí Snlou\Y o uzaviení budoucí smloulT o zřízení věcného břemene č. 1431201I _
MP. Agile s.r'o.. \{iro\ e námésti l J]. 5ó2 0l Usu nad or|icí

4



$2lftn0Í1
Rada města

souh lasí
s piekopem chodníku na pozerrrku p.č. 485/1 v k'ú. Vrbno pod kadědem s podmínkoujeho
u\ ederu do půVodÍJ-ho slaW po dokončeni praci
žadatel:L| ,Ki , Bezručova 386, Vrbno pod Pradědem

Š3r16l201'I
Rada města

souh lasí
s poďíním žádosti na pokácení 1 ks jeďe o obvodu 93 cm ve ýšce 130 cm nad zemí Ioýoucí
na pozemtu p'č' 55 v k'ú' Vrbno pod Pradědem

334r16t201,I
Rada města

souh lasí
s pořádáním cyklokosového závodu ,,Čemá opava 20 1 1 .' konaného
BMx v arcálu Cemá opava

1.  10 .2011nadr ríze

335/Í612011
Rada města

pro jedna la
mat€Iiiily připlaveÍé najednání Zasfupitelstva města vlbna pod Pladědem dne 22. 9. 2011

schvá l i l a
zďazení materiálů do progŤamu Zastupitelsťva města vlbna pod Pradědem dne 22. 9' 2011

336n6/2011
Rada města ve fun]<ci valné hromady Špo|ečnosti TECHNICIó SLUŽBY ÝT'BNo
s.ř.o.

schvá l i , l a
odměnll řeďle|i spoleČnos |rCHMCKE sLUŽBY VRB\o s.r'o' d|e navrhu

,// , l\ual-L/
lng. Helena Kudelová

staxostka města

Zapsa.ia: MgI' Alena KedrcňoÝá' KonkoloÝal: ]ns, Miroíav Ádámek
Rozdělobik : 16 x znq 5x ií{ lx seketďiát, ix Íajemil! lx MěK' lx DD. lx T€piq lx Ts' ] x MŠ Jseíická lx Mš ve sva]u' lx ZŠ


