
MĚsTo vRBNo PoD PRADĚDEM

UsNESENÍ

19. zasedání Radv města Vrbna nod Pradědem konaného dne 10. 11. 2011
v zasedací místnosti Rady města

371tL9t2011
Rada města

s chva lu j e
kontrolu p|nění usnesení:

80l5l201t - na da1ší období vypracovat nové smlouly (zimní údržba MK)
Zodp.: p. Skáce| splněno

165t8l20l1- zajistit odbomé posouzení zdravotního stalu stromů (2 borovice, 1 lípa srdčitá a
ljavor klen)
Zodp.: Ing. Pešatová splněno

289tL4t2011- odboru VlP informovat na příití RM o dalším vývoji (pořízení soupisu
kanalízačních přípoj ek s vyčíslením nákladů na j ej ích ňízent' aó RI,I280|I2/20|1.3)
Zodp': Ing. Virág splněno

350/|7l20I1 _ 2 _ lzavřit ďohodu o provedeni práce s členy majetkového výboru
Zodp: p. Magdálková splněno

350lI7l2011- 3 - rozpracovat rozpočtovou změnu č. 3 do podrobného č1enění a předloŽit
Zastupitelům k informaci
Zodpl p' Magdá|ková splněno

37 4ll8l20t1- zveřejnit na uřední desce a na internetových stránkách města omiímení
o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele TS Vrbno s.r.o. se sídlem Jesehi cká 205 '
793 2ó Vrbno pod Pradědem. IC:25386344
Zodp. Ing. Adámek splněno

378t19D01r
Rada města

bere  na  vědomí
informaci o výsledku otevírrání obálek s cenovou nabídkou na veřejnou zakrázku ,,odstrariění

" stavby _ objekt"k bydlení č.p. 131 ve Vrbně pod Pradědem..

rozhod la
uzavřít smloulu s vítězr]lm uchazečem, firmou Naděžda Klíčová, Mnichov 311,
s altemativou ponechání stavební sutě na místě až'do dobyjejího dalšího využití, nepozbude-
li rozhodnutím ZMě o žádosti p. R. Darmovzala, likající se koupě objektu č.p. 131, uzavření
smlouvy s vítěmý,rn uchazečem smysl



379t19t2011
Rada města

uk|ádá
yr1nr.a1|inromaci o stavu pŤípravy kanalizačních přípojek v částech Mnichov a Že|ezná ptoj ednríní Zastupitelstva města
Zodp.: Ing. ViráB 1K:28. 11.2011

380t19t2011
Rada města

rozhod la
o pouŽití čistého výtěŽku z veřejné sbírky konané ve dnech 20. 6.2011 _31.10.2011 na
g1tryy-tu]turnlch památek města Vrbna pod Pradědem takto: čistý výěŽek sbirky ve výšiKč 4.305,. bude převeden na fumskokato1ickou famost Vrbno pod Piadědem, a tá na áladědarovací smlouvy, v níž bude uveden účel daru _ oprauu ko.t"lá S.,o. Michaela,ve Vrbnl p. p.

pově řu je
starostku podpisem darovací smlourry

381/19t2011
Rada města

p ro j edna l a
soupis.přislíbených daru příspěvkoýrp o1ganizacím ďízených Městem Vrbnem podPradědem pro vyžádání pÍedcItozího souhlásu zřizovatele: í4ateřská stota re,",,ilta, v,tnopod Pradědem

schvá | i l a
přijetí daru dle soupisu

s82t19t20tt
Rada města

pro jedna la
návrh likv.idační komise příspěvkové organizace . Zák|adníškola, Školní 477, Vrbno pod

schváI i Ia
vyŤazení a způsob likvidace poškozeného 'ajinak 

nepotřebného majetku dle soupisu

383t19t201.1
Rada města

pro jedna la
návrh likvidační komise ořísněvkové organizace - Středisko kultrrry a vzdělávríní, Ve Svahu578' Vrbno pod Pradědeň 

|\ulleJ a vz.ugt.tv.uu' vc Ďva

schvá | i I a

2



384t19t2011
Rada města

p ro j edna l a
náwh likvidační komise příspěvkové organizace _ Domov pÍo seniory, Mnichov 262,ýrbno
pod Pradědem

schvá | i I a
vyÍazení a způsob likvidace poškozeného ajinak nepotřebného majetku dle soupisu

385t19t2011
Rada města

pro jedna la
návrh likvidační komise příspěvkové organizáce _ Mateřská škola, Ve Svahu 578, Vrbno pod
Pradědem

scňvá| i Ia
vyřazeni a způsob likvidace poškozeného ajinak nepotřebného majetku dle soupisu

386/8n011
Rada města

p ro j edna l a
návrh likvídační komise příspěvkové org4nizace _ Mateřská škol4 Jesenická 448, Vrbno pod
Pradědem

schvá l i I a
vyřazení a způsob 1ikvidace poškozeného ajinak nepotřebného majetku dle soupisu

387n9t20L1
Rada města

ro zhod l a
o vyhlášení záměru na pronájem pozemků parcelních čísel:

1) v katastrá|ním území Mnichov pod Pradědem:
I

I6
18
20
2I

22/2
43/2
46/1

4714
47 t5
4',7 t7

48
63/1

615/3
1283

1284/2
1289/2
1290tz

1295
1302/1
1308/1

1330



2) v katastrá|ním území Vrbno pod Pradědem:

1505/2
1681

1771/2
1523

1682/2
1787/2
1530/2
r682/4
1788/1

1532
1684/1
1788/2

1533
1684/2
1790/t

1535/19
1684/5
1790/2

1s3s/21
1686

1792/1
1535/22

1723
1792/2
1538/3

1724
1794/1
1s40/3

1725
1794/2
rs48/2

1727
1'/98

15s2/3
1729
Í799
1557
1731
1800

1571/1
1734
1802'
1737
1803

1640
1739
1804
1642
1741
1806
1644
1812
r647
1745
1823

1648/2
174'l
1824
r  o)J
1749
182s

1663/2
175I
1829
1665
1753

1673/1
1754

r o t J / 5

1674/1
17s7

1675/1
1759

1675/3
1761

1676/1
1763

1676/3
1765

1679/1
1766

1679/3
1767/2
1680/3
1770/2
1ó80/5
1771/1

388/19/2011
Rada města

souhIasí
s provedením viánoění qýzdoby TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNo s.r.o. dle návrhu
389n9n\n
Rada města

bere  na  vědomí
1) Výroční zFrávu ZŠ Vrbno pod Pradědem, školní rok 20l0 _ 201 12) Hodnotíií zpráw skoly n,ls.resenictri si.,"i..ř)tríi- zor r3) Vlastní hodnocení škoiy MŠ V" S'"h;;ř;ffřát zjio _ 'or r
bere  na  vědomí
prověrku BOZP v MŠ Jesenická a MŠ Ve Sva]ru

390/19/2017
Rada města

rozhod la
o uplavě nájmu neb}tových prostor dle náwhu



uk|ádá
1. finančnímu odboru posoudit dopad úpravy nájmu nebytor,.'ých pÍostoÍ pro spoleěnost
TEPLO VRBNO s.r.o. na rozpočet města v roce 201 1
Zodp.: p' Magdá|ková TK: 28. 1|.20|1

2' majetkoprávnímu odboru projednat s jednatelem společnosti TEPLo VRBNo s.r.o.
dodatek nájemní smlour,y na rok 2011 a návrh na rok 2012
Zodp.: Ing. PešaÍová TK:28. 11.2011

391t19t2011
Rada města

souhIasí
s pokácením:
1 smrku o obvodu 159 cm na pozemku p.č. 485/1Vrbno ' 2 lip srdčitých o obvodu 210 a 185
cm na pozemku p.č.71911Vrbno, 2 bříz bělokorých o obvodu 110 a 158 cm na pozemku p.č.
485i 1 Vrbno, 1 thuje na pozemku p.č. 2 Vrbno, 2 bříz o obvodu |24 a85 cm, 4 smrků o
obvodu 15-40 cm, i lrby o obvodu 60 cm na pozemtu p,č, 1404 Vrbno, 2 smrků áepilých o
obvodu 90 a 98 cm na pozemku p.č. 103/1 Vrbno, 1 javoru o obvodu 215 cm na pozemku p.č.
995 Vrbno, 2 javoru o obvodu 190 a 280 cm na pozemku p.č. 528 Mnichov, 6 bříz bělokoých
o obvodu 80-120cm na pozemku p.č. 581 Mnichov a I bÍizy bělokoré, obvod 108 cm na
pozemku p.č. 293/1Yrbno' 1 jedle bělokoré, obvod kmene 100 cm na městském hřbitově

uk|ádá
věnovat dřevinám na pozemku 2J2 a242v k.ú. Že\eznápod Pradědem náležitou péěi a
s1edovat jejích qývoj. V pŤípadě negativňího ývoje vycházet z odborného stanoviska
SCHKOJ
Zodp.: Ing. Pešatová červen 2012

392t19t2011
Rada města

bere  na  vědomí
žádost o prodloužení veřejné kanalizační přípojky v délce cca 1ó0 m na pozemku p.č. 92l'
v k.ú. Mnichov ood Pradědem.
Žadatelé: r. G., Nadrazni 151, Vrbno pod Pradědem a Jan fuchter, Mnichov 229

uk|ádá  ,
1. majetkoprávnímu odboru prověřit u majitelů dalších nemovitostí v místě včetně zakádek
zájem o napojení na kanalizaci a zdajsou ochotni se podílet na lybudoviíní přípojky. Zajistit
na odboru výstavby propočet nákladů na vybudovaní přípojky
Zodp.: Ing. Pešatová |eden 2012

2. písemně infoimovat Žadatele o dalším pruběhu r,yřizování žádosti
Zodp.: Ing. Pešatová TK: 28. 11.2011



393t19t2011
Rada města

nesouh lasí
s odstraněním stavby železrričního přej ezdu P7722 na drize M1|otice nad opavou - Vrbno pod
Pradědem (přejezd kříží místní komunikaci na parce1e č. 884 a 878 v k.ú. Vrbno pod
Pradědem)

uk|ádá
majetkoprávnímu odboru zaslat žadateli písemné zdůvodnění nesouhlasu
Zodp': Ing. Pešatová TK: 28. 11.2011

394119t2011
Rada města

souh l a s í
1) s uložením materiáJu na pozemku p.č,. 1696/3 v katashálním uzemí Vrbno pod

Pradědem o qýměře 1000 m'od listopadu 201l do prosince 2012
2) s užíváním přístupové lesní cesty

za doďržení stanovených podmínek - nájemné 1 Q00'- Kč/měs' a následná úprava lrybraných
komunikací - budou upřesněny po místním šetření na místě

395tr9t20r1
Rada města

souh lasí
s qfměnou oken _ demontiíŽ stávajících oken, áotovení a montríž noých plastoých oken za
fi nanění spoluúčasti maj itele
žadatelka: L. v.' bý ě. 1, nrím. Sv. Michala ě.p. 515, velikost b1'tu 3+l, předpokládaný náklad
je cca 41.000 Kč (celkem 4 okna)

396t19t2011
Rada města

s chvá l i I a .
přidělení bytu podle pořadníku:
K. R.' bý. ě. 11 o velikosti 2+1 na ul. Sadová č.p. 500

397tr9t20rr
Rada města

souh lasí
s bezplatným pronájmem přístavby Městského uřadu Vrbno pod Pradědem pro schůze místní
orsanizace SoN v roce 2012 dle náwhu



3981191201t
Rada města

souhIasí
se mol.u udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní doplavy na lince
950104 Jeseník _ o1omouc - Přerov autodopravci Veo1ia Transport Morava a.s., Vítkovická
3133l5, 7 0200 ostrava-Moravská ostrava

399t19n01r
Rada města

s chvá l i l a
převod pohledávek z rozvahového účtu města na podrozvahový účet města podle návrhu

400t19D01I
Rada města

be re  na  vědomí
protokol komise z hodnocení nabídek na stavební práce v rámci projektu ',Vrbenská veřejnost
do škol..

r o zhod l a  
I

na zríkladě předloŽeného protokolu o přidělení zakázky firmě Aleš Fousek, ČSA 835/36,
794 01 Kmov

rozhod l a
o uzavření smlouvy s firmou Aleš Fousek, ČSA 835136,794 01 Kmov

pově řu j e
starostku podpisem smlouvy

40ln9t20t r
Rada města

be re  na  vědomí
informaci ředitele Zák|adrtt školy Vrbno pod Pradědem o udělení ředitelského volna pro Žáky
ško l y  dne  18 .  11 .2011

I

402tt9D011
Rada města

b  e re  na  vědomí
, informaci o zajištění služeb a zdravotnické péče v Domově pro seniory Vrbno pod Pradědem,

dopisy Svazu pacientů' praktické lékďky MUDr. Ely Matelové a ředitelky DPS Mgr. Pavly
ZaIudové

kons ta tu je ,
z předloženýcň dopisů není možrro vyvodit jednomačné závěry o popisovaných zjiste*ch,
jejicM detailní prošetření není v kompetenci rady.



403n9t20r1.
Rada města

uk l ádá

1. Zaměřit kontrolní činnosti na poskýování služeb v Domově pro seniory
Zodp.p. Holčapková TK:28.11.2011

2. Zas|at odpověď MUDr. Matelovd
Zodp. Ing. Kudelová TK:28.11.2011

3. Předložit kopií odpověď Svazu pacientů CR
Zodo' ŘeditelkaDPS TK:28.11.2011

Materiály a informace bez usnesení:

I. Zpráva oY aŽP ve věci provedení přeložky vodovodu na pozemku p.č. 19411 v k.ú.
Mnichov
2. Náwh ocenění významných osobností v roc.e 400,výročí povýšení Vrbna na Město Vrbno
ood Pradědem

Zapsala| Mgr. Alena Kiedroňová
Konlrolova|: lng' MiÍoslav Adámek
Rozdčlovník: 16 x změ, 5x Rmě, lx seketaÍiát, lx tajenmik, lx MěK, lx DD' lx Teplo, 1x Ts, lxMŠ Jesenická' lx MŠ ve svahu, 1x zŠ

Miloš tasota


