
MĚsTo \'RBNo PoD PRADĚDEM

USNEsENÍ

20. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem konaného dne 28. 11. 2011
v zasedací místnosti Radv města

404t20t20t1
Rada města

schva lu je
kontrolu plnění usnesení:

3s0lt7 /20I| _ 4 _informovat' jak by1y finanční prostředky Eko - Komu posk}.tnuté městu
Vrbno p. P. r.1rlŽity v TS Vrbno s.r.o. na vylepšení podmínek pro účelové třídění a recyklact
ndnerífl

Zodp.:RM splněno

350117 /z0t1 - 5 _ lryzvat finartční ýbor zajistit projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
Zodp. předseda Íinančniho qýboru + p. MhgdáIková spIněno

351/L7 /20I! _ irformovat Valnou hromadu, jak byly qužity Íinanční prostŤedky z Eko.komu
v období 2010 ve ýši 563.297,- a v prvním pololetí 201 1 ve ýši i25.669,50Kč
Zodp.: ředitel TS TK:22. L2.2011

379 |19 /2011_ připravit iďorrnaci pro jednful ZM o stal'u přípravy kanalizačních přípojek v
místních částech Mnicbov a Že|ezná
Zodp.: Ing. Virág spIněno

390119 /z0Í1_ finančnímu odboru posoudit dopad úpraly nájmu nebýo\^ých prostol plo
společnost TEPLO VRBNO s.r.o. na rozpočet města v roce 2011
Zodp.: p. MagdáIková spIněno

390lÍ9/201'Í _ 2 - maj etkoprávnímu odboru proj ednat a jednatelem společnosti TEPLO
VRBNO s.r.o. dodatek nájemní smlour,y narck}}I7 a návrh na rok 2O!2
Zodp.: Ing. Pešatová . splněno

392/I9/20II _ 2. písemně informovat žada1ele o dalším prub ěir;'l vyřizsvžni Žádosti
Zodp.: Ing' Pešatová splněno

393119120|1. majetkoprávnímu odboru zaslat žadateli písemné zdůvodnění nesouhlasu (s
odstrarrěním stavby Železničního pŤejezdtlP7722 Ía dÍáLze Milovice nad opavou _ Vrbno pod
Pradědem)
Zodp.: Ing Pešatová

403t19t20I1
1. Zaměřit kontrolní činnosti na poskytoviíní služeb v Domově pro seniory
Zodp.: p. Ilolčapková

splněno

splněno



2. Zas|at odpověď MUDr. Matelové
Zodp. Ing. Kude|ová

3. PředloŽit kopií odpovědí Svazu pacientů ČR
Zodp: ředitelka DPS

splněno

splněno

40st20t2011
Rada města

souh|así
s VIP prezentací města Vrbno pod Pradědem v ručně malované mapě, která zahmuje:
. dominanhí prezentační prostor v mďované mapě

500 skládaaých map s reklamou
500 skládaných map bez reklam
10 ks nástěnných laminovaných map (,150x100cm) na zavěšení do interiéru
originál malovaný obraz města v dřevěném riímu s certiťikátem orieinalitv
(150x100cm)
interaktirmí mapu, která bude umístěna na webovÍch stránkách města
slevový kupón na mapách

K tomu zdarma - distribuce map do schrránek obyvďelům (cca 4000ks) a rozlep nástěrurých
map po městě'
Ce]ková cena baiíku je 35.000'- bez DPH.

souh lasí
s lcícením 4ks stromů na pozemku pnc. č. 1671v k.ú. Vrbno pod Pradědem' Jedná se břízu s
obvodem krnene 88cm, 3x osika s obvodem kmene 55' 69 a72 cm. Stromv se nachiZeií v
ochranrrém prísmu nrástupní stanice lyžďského vleku.

406t20t2011
Rada města

souh lasí
s aktuďizací prármí a psychologické poradny na I. po1oletí roku 2012

407n0D011
Rada města

408120t2011
Rada města

pro jedna la
návrh navzdéni se práva a prominutí pohledávky _ Lisovny noých bmot, a.s. Vrbno pod
Pradědem za vodné a stočné ve \ryši 19.916'-Kě

schva lu je
odpís pobledávky dle.náwhu

2



409t20t201t
Rada města

pro jedna la
návrh na vzdéurí se práva a prominutí pohledávky - Z.

schva lu je
odpis pohledávky dle návrhu

Va : 973,- Kě'vizpříloha

410t20t2011
Rada města

l re re  na  vědomí
bformaci o vývoji příjmů _ sdílených daní' rekapitrrlaci příjmů a ýdajů a ýsledky
hospodďení za leden _ ří,ien 201 1

41It20t2011
Rada měsia

vys lovu je

4I2l20l20ÍÍ
Rada města

pro jedna la
žádost nájemce o prominutí poplatku z.proďení d1e platebního tozkaan ze dne 14. 1. 2008 čj.

poděkovrání občanům a kolektivům wbensk''ýph organizací, Íirem a sdruŽení zajejich aktivní
čínnost v roce 20I l dle náwhu

42Ro1793/200'l-22

rozhod la
o prominutí ěrásti poplatku z prodl enl za dodtžent stanovených podmínek (úhrada nrákladů
vzniklých soudním Ťízením a bude zaplacen dluh z roku 201 1)

4|3/20l20ÍÍ
Rada města

pro jedna la
žádost nájemce p' Ms .' L.'

nesouh lasí
s q'uŽitím půdních prostor

414/20DnIr
Rada města

souhIasí
s přístavbou vstupního zádveří a zastřešením vjezdu u domu ěísla popisného 193 na pozemku
p.č. 1383/1 v katastriílním území Mnichov pod Pradědem , podle předložené qikresové
dokumentace kancelaÍi Zdtavoton v li 2011.



415l20l20IÍ
Rada města

souh l a s í
s připojením na místní komunikaci z pozemku p.č. 1060/1 na komunikaci p.č. 1027 v

kátaitrrínim území Vrbno pod Pradědem. Žadatel MUDr. Ii'. J|

416t20t201r
Rada města

souh l a s í
s oplocením pronaja|ich pozemlď na v1astní nák1ady:
1) část pozemku p.č. 1015 v k.ú. Vrbno pod Pradědem , Žadatelem je nájemce p. Rc

N' , Husova 475 Vrbno pod Pradědem

2) část nozemku p.č.869 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, žadatelem je nájemce p. ..J.
Pc ', Nádražní 141 Vrbno pod Pradědem

41',il2012011
Rada města

rozhod la
o sepsání smlouq, o ňízení vécného břemene na po zemek 9217 v katastráhím území
Mnichov pod Pradědem mezi Městem Vrbno pod Pradědem se sídlem Nádražní 389
Vrbno pod Pradědem - jako shana poúnná . a spo1ečností ČEZ Distribuce, a.s., se síd1em
Děčín 4, Teplická 874ls (přípojky pro CSZ) za podmínky úpravy cesty

pově řu je
starostku podpisem smlour.ry

419l20|20Íl
Rada města

418/20l20ÍL
Rada města

souh lasí
se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu přes část pozemku parc. č. 1200/1 ostatní
p1ocha oddělenou geometÍick]fin planem č' .739-48l201t ze dne 3 . 8. 201 1 o nové výměře
iss+,'?,a přés pozemek parc. č. l.71614 ostatní plocha, oba ve vlastnictví města Vrbno pod
Pradědem, Nádr ažÍj1389, Vrbno pod Pradědqm, IC 00296457, k pozemku parc. č. I21I
zastavěná plocha a nádvoŤí a části pozemku parc. ó' I200l1 ostatní plocha oddě1ené
geometrickým pliánem č. 739-48l2ol1 ze óne 3.8. 201 1 a nově oanačené jako pozemek parc.
8. DooA ostatní plocha o r'"ýměře 1 10 m2 ve prospěch Moravskoslezský kraj, 28. Ííjna 111,
702 i 8 ostrava a každého da1šího vlastníka pozemku parc. č. 1211 zastavéná p1ocha a
nádvoří a části pozemku parc' č. I200lÍ ostatrrí p1ocha oddě1ené geometrickým planem č.
739-48l2ol1 ze dne 3.8. 201 1 a nově omačené jako pozemek parc. i. 120014 ostatní plocha

s chva lu j e
ceník oro uŽívríní mobilního kluziště s



420t20t201r
Rada města

s tanoví
vyplacení odměn za II. pololetí roku 2011 ředitelům příspěvkoých organizací dle nál'rhu

42Ín0n011
Rada města

p ro j edna l a
termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem Í\arck2012 a termín k
předloŽení ná.v'rhů na vyřazení majetku příspěvkoqých organizací

s chva lu j e
termíny jedruíní Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem narok2012 a termín k
předložení náwhů na výazení majetku příspěvkoqých organizací

' ' | . | Á . l í

předložit termíny jednrání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2012
Změ na vědomí
Zodp.: Ing. Adámek TK: 15. I2.20ll

422t20/2011
Rada něsta

pro jedna la
žádost ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem o přesrrn finančních prostředků z
neinvestičního příspěvku města na provoz do investiěního fondu příspěvkové organizace ve
vyši 120.000 Kč za íéelrem poÍízení nové smažící pánve. Celková v'ýše příspěvku města pro
rok 201 1 zustává v původní výši

schva lu je
piesun finančních piostředku dle ádosti

423D0t201,r
Rada města

bere  na  vědomí
r . x .uzavření provozu MS Jesenická a MS Ve Svahu ve dnech27 ' 12' _ 30. 12' 20II

424t20t201I
Rada města

r o zhod l a '
o uzavŤení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 841/SBEC/95/10 uzavŤenou mezi Městem
Vrbno pod Pradědem a fimrou STRABAG a.s.

pově řu j e
starostku.podpisem dodatku smlouvy



425/20l20tÍ
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TECHI\IICI(E sr,uŽny vnrNo s.r.o.

jmenova la
ěleny komise pro obsazení funkce ředitele společnosti TECHMCKÉ SLUŽBY VRBNO s.Í.o.

426t20t20I1
Rada města

rozhod la
o uzavření darovací smlouvy se Spolkem Přátelé Vrbenska dle náwhu

pově řu je
starostku podpisem smlouvy

427t20t2011
Rada města

pro jedna la
materiáy připrav ené na jednén1 Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne L5.12.2oÍ1

schva lu j e
zaíazpná múeliá|ů do programu Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 15.12. 2o1|

Ing. Helena

Zapsala: Mgr' Atena Kiedroňová
KontroloYď: Itrg. Mh$lav Adámok
Rozdělovďk: 16 x změ' 5x fubě, lx sok9taÍi4 lx t4iemr lc' lx MěIq lxDD,lxTeplq lxTs' 1xMŠ Jesenioká" lxMŠVeSvahu' lxZŠ


