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18. zasedání Radv města Vrbna pod Pradědem konaného dne 20. 10. 2011.
v zasedací místnosti Rady města

35711812011
Rada města

s chva lu j e
kontrolu plnění usnesení:

t65l8/2011 _ zqistit odborné posouzení zdravotního stavu stromů (2 borovice' 1 lípa srdčitá a
ljavor klen)
Zodp; Ing. Pešatová

312l14l20l1- majetkoprávnímu odboru zajistít odborné posouzení podloŽí pod býovýmí
domy č.p. 418 a4I9
Zodp.: Ing. Pešatová splněno

16618120|1_2 _řediteli TS Vrbno S.r.o. a vedoucí finančního odboru, aby připravili návrh
fi nancován í (pl otízení v ozídla se skrápěním)
Zodp.z ředitel TS' P. Magdálková splněno

339I|712011. zas|at rozpis rozpočtových změn č. 3 do poloŽek zastupitelům
Zodpz paní Magdálková

350tr7/2011
připravit odpovědi na Vznesené dotazy občanů a zastupitelů
Zodpz Ing. Adámek

splněno

splněno

TK: 10. 1I.201.I

358/18/2011
Rada města

be re  na  vědom i
informaci o v1voji příjmů - sdílených daní, rekapitulaci příjmů a qýdajů a r,rysledky
hospodďení za Ieden - zaŤí 20I 1

3s9t18t20tl
Rada města

s chva lu j e
převod pohledávek zrozvahového účtu města na podrozvahový účet podle návrhu



360/18/20IÍ
Rada města

souh l a s í
se zněním poptrívky k podríní cenové nabídky pro veřejnouzakázkumalého rozsahu na
zptacování projekÍové dokumentace ,,odvedení extravilánoých vod z lokality rrrčené pro
výstavbu RD ,,pod Bělidlem.. ve Vrbně pod Pradědem..

361t18t2011
Rada města

s chva lu j e
pronájem části nebytového prostoru objektu č.p. 580 na pozemku p.ě. L32I v k.ú. Vrbno pod
Pradědem za uěelem parkoviíní vozidel
žadatel: TECHNICKÉ sruŽgY VRBNO s.r.o.

r o zhod l a
o uzavŤení Dodatku č. 9 ke Smlouwě ě. 31l2002-MP o nájml: neb}'tových prostor a byové
jednotky (Jesenická 205 _ budova Technických sluŽeb Vrbno s.r.o.) na dobu určitou do
3r.12.2012

pově řu je  ;
starostku města podpisem dodatku

362t18/2011
Rada města

r o z hod l a
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 90/201l-MP

věcné břemeno bude zšízeto na pozemku parc. č. I200l1v k.ú. Mnichov pod Pradědem ve
prospěch Pozemku parc. č. 896,.,budo\.y ě.p. 82 a jejích dalších vlastníků. Společnost
LogiCall Česká republika s r.o., Čsl. armády sOs/a3b, 794 0t Krnov _ Pod Cvilínem je
vlastníkem pozemku parc. č. 896 a domu č.p. 82 v k.ú. Mnichov pod Pradědem a zaroveň
žadate|em o zÍízení věcného břemene.

Věcné břemeno se zÍinlje za účelem uloŽení odpadního kanahzačruho potrubí Čov na
pozemku a tóto kana|izačrupotrubí slouŽí pro potřeLy domu č.p. 82 na pozemku parc. č. 896
v k.ú. Mnichov pod Pradědem. !

pově řu j e
starostku podpisem této smlour'y

363t18/2011
Rada města

r o zhod l a
o uzavŤení smlouvy o zřízenívěcného břemene na pozemek p.č. 1 139 v katastrálním ,6zemí
Mnichov pod Pradědem mezi Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389 Vrbno pod



Pradědem (strana povinná) a společností CEZ Distribuce, a.s.' se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 87 41 8, (strana oprávněná)

pově řu j e
starostku podpisem smlouly

364n8t20L1
Rada města

ro zhod l a
o přijetí účelové neinvestiční dotace zrozpoětu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na
zabezpeč,eni akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové \.ýši Kč 57 800,-

365t18/201r
Rada města

ro zhod l a
a) o přijetí dotace auzavÍení Smlouvy o poskýnutí dotace zrozpočt,l'Moravskoslezského

kraje na akci ,,Založení městského lesoparku ve Vrbně pod Pradědem..
b) o přijetí dotace auzavření Smlour,y o poskýnutí dotace zrozpoituMoravskoslezského
kraje na akci ,,Splašková kana\izace _ Mnichov , Že\ezná*

pově řu j e
starostku podpisem smluv

366n8t2011
Rada města

souh l a s í
se stav.bou přípojky NN na pozemku p,č.257 v k.ú' Vrbno pod Pradědem

rozhod l a
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazÍízetívěcného břemene mezi městem Vrbno pod
Pradědem, se sídlem NádraŽní 389,793 26 Vrbno pod Pradědem (budoucí strana povinná) a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 87418, PSČ
40502, (budoucí strana oprávněná)

pove ru Je
starostku podpisem smlouvy I

367t18t2011
Rada města

souh l a s í
s výměnou oken _ demontáŽ stávajících oken, zlrotovení amontétž nových plastových akenza
fi nanční spoluúčasti maj itele

Žadatelka:
ti: o , byt č' 1, Husova č,'.494, velikost bytu 4+1, předpokládaný niíklad je oca
50.000,-Kč (5 oken)



368t18t2011
Rada města

ro zhod l a
o r,yhlášení záněru na pronájem nebýových prostor (přípravna matriky č' 104), Nádražní
389, Vrbno pod Pradědem

369t18t2011
Rada města

s chva lu j e
Přidělení bylu d]e pořadníku:
- I r  M i , byt č. 4 o velikosti2+Í, na nám. Sv. Michala ě. p. 511

370t18t2011,
Rada města

souh l a s í
se Znovu udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopraly na tnbe
850863 Bruntál _ Široká Niva _ Karlova Studánka autodopravci Veolia Transport Morava a.s.

37U18t2011
Rada města

souh l a s í
se Znovu udělením licence k provozování.vnitrostátní veřejné linkové osobní dopraly na 1ince
850824 Krnov _ Heřmanovice -Vrbno pbd Pradodem autódopravci Veolia Transport Morava
a.s.

372II8l20|Í
Rada města

souh l a s í
se zno\u udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince
940058 Valašské Meziříčí _ opava - Bruntál _ ZIaté Hory - Jeseník autodopravci Čsan
Vsetín a. s.

373t18t2011
Rada města

:J;.l,l,ilá.,'i* licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince
850861 Bruntál _ Vrbno pod Pradědem _ Karlova Studrínka autodopravci Veolia Transport
Morava a.s.



374lÍ8l20ll
Rada města v působnosti Valné hrompdy společnosti TECHNICKE SLUŽBY vRBNo
s.r.o.

vyh l ašu je
výběrové Ťízeú na funkci ředitele TS Vrbno s.r'o. Se sídlem Jesenická 205,793 26 Vrbno pod

Pradědem' IČ:25386344

schva lu j e
podmínky výběrového řízenl voznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele
otgatizace TS Vrbno S.r.o. se sídlem Jesenická 205,793 26 Vrbno pod Pradědem,
IC:25386344

uk l ádá
zveřejnit na uřední desce a na intemetových stránkách města oznámeri o vyhlášení
qiběrového řízeru na firnkci ředitele TS Vrbno S.r.o. se sídlem Jesenická 205,793 26 Vrbno
pod Pradědem, IC: 25386344

Zodp.Ing. Adámek TK:10.11.2011

375lÍ81201|
Rada města

be re  na  vědomÍ
zápisy z komise výstavby' býové komise a komise Životního prostředí

376t18t201r
Rada města

pově řu j e
pana Rista Gamovského podpisem usnesení 18. RM

. Miloš Lasota

Z ap sa|a: Marti n a Po t ríková
Kontroloval:. Ing. Miroslav Adámek
Rozdělóvník: 16xZmé' 5xRmě, lxsekretariff, lxtajemnilr'1xMěK, lxDD, lxTeplo, lxTS, lxMŠJesenická'lxMŠVeSvahu, lxZŠ


