
MĚSTo vRBNo PoD PRADĚDEM

usNnsnNÍ

17. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem konaného dne 6. 10. 2011
v zasedací místnosti Radv města

337/17 t201I
Rada města

s chva lu j e
kontrolu plnění usnesení:

1651812011 - zajístit odborné posouzenízďravotního stavu stromri (2 borovice, 1 lípa srdčitáa
1 javor klen)
Zodp,z Ing. Pešatová

166l82a11 - 1_podat žáďostna SFZP (dotace napoiízení nového vozidla skropící
nástavbou pro ťrdržbu místních komunikací-prioritní osa2.1.3. _ SníŽení imisní zátéže
omezením prašnosti z plošnych zdrojri) i

Zodp.: rng. Pešatová 'splněno

88l6nafl . vyhodnotit po pril roce efektivnost vymaharlípohledávek (efektivnost zmanďátni
smloury)
Zodp: Ing. Pešatová

291|14120I.1 - s ohledem na vybranou variantu opravy místní komunikace Ve Svahu
zptacovat rozpočtovou změnu pro rok 2011 v kapitole 2212
Zoďp.: p. Magdálková splněno

312 / 14 l20 1 1. maj etkbprávnímu odboru zajistít odborné po souzení podlo ží po ď byoqimi
domy č.p. 4|8 a 41'9
Zodp.z Ing. Pešatová

338117 t2011
Rada města

p ro j edna l a
návrh rozpisu pŤesunu mezí položkami v rámci od . Pa tak, aby bylo uvedeno do souladu
č,erpárn rozpočfu v poloŽkách aričetnictví

s chvá l i l a
tento návrh

TK:20. l.0.2aÍ

TK: duben 2AI2

TK: 20. t0.2011



339tt7 t2011
Rada města

pro jedna la
náwh rozpisu rozpočlovych změn č. 3 v rámci od . Pa do položek

schvá l i l a
tento náwh

ukt  ádá
zaslat rozpís rozpočto-vych změn č. 3 do poloŽek zastupitelrim

Z: DanaMagdálková TK: 20. 10. 20tI

340n7t2011
Rada města

p ro j edna l a
soupís pŤislíbenych darťr pŤíspěvko\nj?m otgatizacím zŤízenych Městem Vrbno pod Pradědem
pt o vy žádaní pŤedchozího souhlasu ziizov ate\e

s chvá l i l a  l
pŤijetí darŮ dle soupisri viz pŤílohy:

. pro Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem
- pro StŤedisko kultury avzďě|ávání Vrbno pod Pradědem

341/17 /2011
Rada města

ro zhod ta
1) o uzavŤení Smlouvy o budoucí smlouvě o zšízení věcného bŤemene a souhlasu se zÍizením
stavby
2) o vzavŤeni Sm1ouvy o zajištění pŤeložky plynarenského zašízeru a rihradě naklad s ní
souvisejících
mezi městem Vrbno pod Pradědem a sMP Net, s.r.o. ostrava v rámci stavby mísfirí
komunikace Vrbno _ spojka Jesenícká _Palackého

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy l

342t17 t2011
Rada města

' be re  na  vědomí
informaci odboru qfstavby a Žp k posfupu pŤíprav projektŮ kanalizačních pŤípojek akce
kanalizaee Mnicho v -Železná



343t17 t201r
Rada města

p ro j edna l a
vyzvu k podání cenové nabídky pro veŤej nou zakázku malého rozsahu na bourací práce
,,odstranění stavby _ obj ekt k bydlení č.p. 13 1 ve Vrbně pod Pradědem

r a z h o d I a
o variantním Ťešení odstranění stavby:
a) odstranění stavby rczebráním stavby, roztŤíděním jednotli\rich materiálri (laytina, dŤevo,
kov, plechy apod.) a stavební suť uložit nauložiště u městské Čov

pověĚu je
starostku města k podpisuvyzvy k podání cenové nabídky

344t17 t20r1
Rada města

p ro j edna i a
náwh,,Smlouvy narealizaci sluŽeb _ zimníudtžba* mezí objednatelem Město Vrbno pod
Pradědem a zhotovitelem Technické sluŽby Vrbno S.r.o.

r o z h o d I a
o uzavŤení této smlouvy

pověŤu je  t
starostku města k podpisu ,,Smlouvy na reaIízaci služeb - zimní :iurďržba,,

34511712011
Rada města

neschva lu j e
pŤidělení bytu mimopoŤadník pto Ž Kr r, adresa pobytu neuvedena

346tr7 /2011
Rada města

ro zhod l a
o uzavÍení smlouvy o zÍízení věcného bŤJmene na pozemek p.č:. 592v katastrálním uzemí
Vrbno pod Pradědem mezi městem Vrbno pod Pradědem, NádraŽní 389, Vrbno pod
Pradědem (strana povinná) a společností Čpz Distribuce' a.s.' se sídlem Děčín lV.Podmokly,
Teplická 87 41 8, (strana oprávněná).

pověŤu je .
starostku podpisem smlouvy



347 t17 /2011
Rada města

ro zhod l a
o uzavŤení Smlouvy o bezup|atném pŤevodu majetku mezi Městem Vrbno pod Pradědem a
Českou republikou - Hasičskym zácttr annym sborem Moravsko slezského kraje

pověŤu je
starostku města podpisem smlouvy

348t17 t2011
Rada města

souh l a s í
1 .1 se zněním poptávky k podaní nabídek na stavební práce v rámci projektu ,,2. etapa

regenerace bjrvalého areálu Vrsan..
1.2 s obeslarrím firem dle pŤedloŽeného seznamu

jmenu je
komisi pro otevíráni obálek a hodnotící komisi pro veiejnou zakáykuna stavební práce
v-rámci projektrr ,,2.etaparegenerace byvalého areálu Vrsan.. dle náwhu

349t17 t2011
Rada města

jmenu je
zazÍizoyate|e do školské rady Základru školy ve Vrbně p.P. Bc. J'
Mi

uk l ádá
pŤedloŽit informatívní zprávu o činnosti školy do 30.6. kaŽdoroěně

Zz Pavla Miillerová

a Ing. Pr*

3í0lt7 t20t1
Rada města

L .  p ro j edna l a
organízačnt zajištění usnesení Změ \&bno pod Pradědem ze ďne 22.9.2Ot|

2 .  uk l  ádá
vzavÍtt dohodu o provedení práce s ěleny majetkového qfboru
TK: 10.11.2011 Zodp:paní Magdálková

3.  uk l  á ,ďá
rozptaeovat rczpočtovou změnu ě. 3 do podrobného ělenění a pŤedložit zastupitelriln
k informaci
TK: 20.10.201 I Zodpzpattt Magdálková

4



4.  uk l  ádá l
informovat, jakbyly finanční prostŤedky Eko.Komu poskytnuté Městu Vrbno
pod Pradědem využity v TS Vrbno S.r.o. na vylepšení podmínek pro ričelné tŤídění
a recyklaci odpad
TK: 1.12.2011 Zodp.: Rada města

5 .  vy zva t
finanční qibor k zajištění projednání návrhu rozpočtu na rok 20L2
TK: 1 5.lz.z}tl Zoďp: pŤedseda finančního vyboru, paní Magdálková

6.  uk l  ádá
pŤipravit odpovědi na vznesené dotazy občanri azasttlpitel
TK: 20.10.2011 Zoďp: Ing. Adárnek

351117 t2011
Rada města
ve funkci valné hromadv

uk i ádá

Ťediteli Technickych služeb informovat valnou hromadu, jak byly využity finanční prostŤedky
ultazezné Eko-Komem v obdob i 2OI0 ve 

"Ýši 
563 .2g7Kč a první pololetí 201I ve vyši

l25.669,50Kč

TK: 1.12.2011 Zodp: Ťeditel TS

3s2/17 t20I1
Rada města

ro zhod l a
o uzavŤení Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na akci
Založení městského lesoparku ve Vrbně pod Pradědem

zp lnomocĎu je
starostku podpisem smlouvy

353117 t2011
Rada města t

souh l a s í
se spolufinancovárum systému regulace prritokri vody v pŤerušovací jímce do v;fše 100.000
Kč (celkové náklady 250 tis. Kč, zaveďetím systému regulace dojde k redukci ruění obsluhy)

s chva lu j e '
cenu za oďběr podzemní vody v pruběhu zimy 20LOl2011 pro provozovatele lyŽ.vleku . firmu
Kareta pro riěely zasněžování lyžaŤ'ského vleku ve vyši 4,-Kč,lm'



354/17 t2011
Rada města

be re  na  vědomí

informaci kplnění usnesení Rady města č.29IlI4l20I1 tykající se provizorní, opÍavy MK Ve
Svahu

Cenovou nabídku podaly 3 firmy:
- Silnice CZ, Krnov 103.800,00 Kč bez DPH
. Pavel Skála, Světlá Hora 105.000,00 Kč bez DPH
- JHF HeŤmanovice 1 11.857,95Kč bez DPH

schva lu l e
objednániprací u firmy s nejniŽší cenovou nabídkou _ Silnice CZ, Krnov

355/t7 t2011
Rada města

be re  na  vědomí
nabídku Help-in, o.p.S. Bruntál nazajištění ťrnančního poradenství ( se zaměŤením na
dluhové poradenství, exekuce' proces vyhlášení osobního bankrotu, rizika komerčního
zteužívánt rriznymi soukrom;imi institucemi, apod.) v našem městě,

souh tasí
s ričastí města jako partnera v tomto projektu a budoucí finanční spoluričastí po dobu
udržitelnosti projekÍu dle návrhu s podmínkou pŤedloŽit každoročně vyhodnocení tohoto
poradensfuí

35611712;0Il
Rada města

schva lu je
pŤidělení byru dle poŤadníku:
- B , Š. , byt č. 104 o velikosti 1+1, na ul. Krejčího č:. p. 487
- Ž S. , - 

,byt č. 7 o velikosti 2+1 ,nanám. Sv. Michala č. p. 511

357 tt7 t2011 r
Rada města

be re  na  vědomí

dopis JUDr. Pe 
: 
H, ze dne 15.9.2010 ve věci znovuobnovení kapličky v Mnichově

s tanovu je

že kaple Parury Marie SněŽné ve Vrbně pod Praděde m.ŽeIezné na pozemku parc.č,.48Il7
k.u.Železná a kaple v severní části Mnichova (Schnaubelova kaplé) dŤíve ''u pozemku
parc.č.1017 k.'i. Mhichov jsou součástí kulturního dědictví venkova



souh l a s í

s kroky vedoucími k obnově těchto prvkŮ
fi.nancov ěni a technick é r ealizace)

kulturního dědictví (tj.prověťení moárostí
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Informace bez usnesenÍ:

. byla podarra informac e o závěrech veŤejnosprávní kontroly Ppdle zák.č,.320l200l Sb.'konané
v Domově pro seniory dne 27 .9.200I

starostka

Zap s a|a: Ma*ina Pol iákov á
Kontroloval: Iqg. Miroslav Adárnek
Rozdělovník : L6xZmé, 5x Rmě, lx sekretariát

9

lx tajemník, lx MěK' lx DD, lx Teplo, lx TS, lx MŠ Jesenická" lx MŠ Ve Svahu, l xZŠ
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Ing. Helena K


