
MĚsTo vRBNo PoD PRADĚDEM

USN..EsENÍ

21. zasedání Rady města Vrbna pod Pradědem konaného dne 21. a22. Í2.201I
v zasedací místnosti Rady města

428t21/2011
Rada města

schva lu je
kontrolu plnění usnesení:

351/11D0|l . informovat Valrrou hromadu, jak byly lyužiý finanční prostředl1y z Eko.Komu v období 2010 ve
ýši 563.297,. av prvním pololetí 2011 ve ýši 125.6ó9,50Kč
zodp.: ředitel Ts splněno

42t/z0/2o11 _ pÍeďloŽit tenníny jednání Rmě Vrbno pod hadědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2012 zrné
na vědomí
zodp.l Ing. Adámek splněno

429t2It201I
Rada města

schvá l i l a
plonájem neb}tových prostor (přípravna matriky č. 104), Náfuažní 389' Vrbno p. P.
Vyhlášení zráměru dne 20. 10. 2011, usnesení č. 368/1812011
Zadatel: Centrrrm pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Biebiova 3, 70200
Ostrava

43012Í1201|
Rada města

pro jedna la
návrh Smlowy na rea]izaci sluŽeb _ zimní ú dtžba.'mea objednatelem Městem Vrbnem pod
Pradědem a áotovitelem, TECHNICK\iMI SLUŽBAMI VRBNo, s.r.o.

rozhod la
o uzavření této smJoulry l

pově řu je
staxostku města podpisem smlouly

43I12Í/2011
Rada města

bere  na  vědomí
informaci o ýsledku otevírání obáek s cenovou nabídkou na veřejnou zakrízku malého
rozsahu na zpracovríní projektové dokumentace atce ,'odvedení extravilrínoých vod
z lokďiý určené pro ýstavbu RD pod Běliďem...



Výzvu k podání cenové nabídky byly obeslány 4 projekční ťrrmy se zkušenostmi
s melioračními a sanačními pracemi. Dne 23. 1 1. 2011 byla podrána pouze jedna cenová
nabídka _ Lesoprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 7 6, 79401 Kmov. Cenová n abídka za
zpracovrání projektové dokumentace činí 239.000'- Kč bez DPH

rozhod la
a) o uzavření smlouvy na zpracovrání projektové dokumentace
b) o zrušení veřej né zakévky

pově řu je
starostku města podpisem smlouvy o dí1o na zpracování projektové dokumentace

uk|ádá
vyhledat možlosti finarrcování akce Z programu SFŽP nebo fondů Ewopské unie
Zodp.: Ing. Virág TKt 19.1.2012

432t2I/201,1
Rada města

pro jedna la
1. nár,r.h rozpisu rozpočtových změn č. 4 v rárqci od-Pa do poloŽek

2. náwh rozpisu přestnu mezi poloŽkami v rámci od-Pa tak, aby bylo uvedeno do souladu
čerprání rozpočtu v po1oŽkách a účetrrictví

3. nár,th přesunu rozpočtových prostředlď, pň němŽ se jednotlivé příjmy nebo ýdaje
navájem ovlivňují, aniž by se změniljejich celkoý objem nebo schválený rozdíl ce1koqfch
příjmů aýdajů

schvá| i l a
$to náwhv

uk l ádá
zaslat rozpis do položek zastupitelům
Zodp.: p. Magdálková TK:19.|.20Í2

433t21t2011 '

Rada města

pro jedna la
t5rto náwhy směmic:
4/20t1
5/2011
6t2011

o účtovrání dlouhodobého majetku a ziísob
O odpisu majetku
o hakláďání s maietkem

Dodatek ě. 1 ke směmici č,. 4/2010 o účtoviíní na podrozvahoých účtech

schvá l i l a
$to směrnice:
4/201Í o účtování dlouhodobého majetku-a zásob
5/201I O odpisu majetku



6/201| o nakládríní s maietkem
Dódatek č. 1 ke směmici č.4l2O|0 o účtovrání na podrozvahových účtech

434t21t20rr
Rada města

pro jedna la
žádost MUDr. M. Schuberta o prodloužení nájemní smlouvy

souhIasí
s proďoužením nájemní smlouvy MUDr. M. Schuberta pro ordirraci pediatrie v objektu MŠ
Jesenická do konce roku 2012

435I2IDOII
Rada města

souhIasí
s r,ybudovríním bezbariérového vstupu do domu č.p. 492 na ui. Husova

436t21/201r
Rada města

be re  na  vědomí
iďormaci o provozu MěÚ Vrbno pod Pradědem dne 30. 12.2012 do 12 hod

437D1t20r1
Rada města

s chvá I i l a
podnájem b}tu č' 12 o velikosti 2+1' Bezručova 418' Vrbno pod Pradědem
Žadatelka:3 Fu . pro Ba rG, r na dobu určitou ďo31.12.2012

438t2v2011
Rada města

pro jedna la
genelel veřejného osvětlení města Vrbna pod Pradědem

I

schvá l i l a
postup modemizace veřejného osvět1ení ďe genere1u

439t2u2011.
Rada města

be re  na  vědomí
zprái,u TECHNICKÝCH SLUŽEB vRBNo s'r.o. o vyulžití finančních prostředků z EKo-
KOMu



uk l ádá
1 . majetkoprár'rrímu odboru připravit pro komisi Životního prostředí podklady o systému
třídění a likvidace komrrnrílního odpadu ve Vrbně pod Pradědem
Zodp.: Ing. Pešatová Zodp; I9.|'.201I

2. komisi životního prostředí projednat data o třídění komrrniálního odpadu a jeho 1ikvidace a
nawhnout podněty k zefektivnění systému nakládrání s odpady ve městě
Zodp.: Ing. Bačft Zodp,z I9.1'20II

440D1/2011
Rada města ve funkci Valné hromady společnost TECIINICKÉ SLUŽBY \.RBNO s.r.o.

p ro j edna l a
plotokol Úbělové komise na obsazení firÍ}kce ředitele TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO
s.r.o.

jmenu je
do firnkce ředitele TECHMCKÝCH SLUŽEB VRBNo s.r'o. pana Zdeňka Vďentu
s nástupem od I. 4' 2012

441.t21D011
Rada města

be re  na  vědomí
dopis Asociace česhých a moravských nemocnic ze. dne 7 . 12. 20II

442/21/201r
Rada města

schváI i l a
uzavřeni dodatku ě. 4 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí
Karlova Studánka (změna ě1. IV Doba trviání smlouly), poďe $ 63 odst. 1 zítona č . 12812000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o qikonu přenesené působnosti v oblasti
projednávání přestupků, za předpokladu podríní žádosti a schvá]ení těchto smluv
zastupitelstvem či radou uvedených obcí a schvrá]enJm krajslo-im uřadem

poveruJe
starostku města podpisem tohoto dodatku !

443t21t2011
Rada města

.  p ro jedna la
soupis přislíbených darů příspěvkoqým organizacím zřízen:hn Městem Vrbno pod Pradědem
pÍo vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele _ Mateřská škola Jesenická, Vrbno pod
Pradědem

s chvá I i l a
přijetí dani dle soupisu



444t2u2bll
Ráda města

be re  na  vědomí
vyhodnocení soutěže ,,Kvetoucí město* dle návrhu

44512u20r1,
Rada města

pro jedna la
náwh rozpočtového výhledu sestaveného na rokJ 2012 -2016

schvá| i Ia
rozpočtový qýhled sestavený na loky 2012 _ 20|6

446t2t/201r
Rada města

pro jedna la
žádost p. Petra Remeše o udělení výjimky dle č. 4 písm. c) oZY č' 312009

souh lasí
s prodejem teplých alkoholovýclr nápojů na ul. Nádraáí na dobu urěitou do 31. Í.2012

447l21/20IÍ
Rada města

ruší
usnesení ě. 400/19/20|1 z |0. 1I.20L7

uk l ádá
hodnotící komisi prqvést nové posorrzení a hodnocení nejvhodněj ší nabídky na stavební práce
v riámci projeknr ,'Vrbenská veřejnost do škol.. na zrákladě doporučení RR regionu
soudružnosti Moravskoslezsko
Zodp.: Ing. Pešatová TK:.19.I.2012

448t2u20tr
Rada města l

p ro jedna la
ádost STA Holčoúce o poslg'foiutí finančního příspěvku na ěirrnost

uk l ádá
informovď žadatele o přípravě grantového řízení města na rok 2012
Zodp.: Mgr. Janků TK: 15. I'.2012



44212!l20ÍI
Radrměsta

pro jedna la
oryantzaěni z.ajištění usnesení 6. ZM Vrbno pod Pradědem ze dne 15. 12. 20||

uk l ádá
1. rozpracovat rozpočet na rok 2012 do podrobného členění

, Zodp.: p. Magdálková

2. připravit odpovědi na vaesené dotazy občanů a zastupitelů
Zodp.: Ing. Adámek

TK: 19. 1.2012

TK: 15. 1.2012

Informace bez usnesení:

Žádost o soulrlas se stavbou čističky odpadních vod pro rodinný dům ě.p. 175 - odloženo

Ing. Helena Kudelová
. starostka

zapsala MgŤ. Álena Kiedrcňová l
Kotrtploval: I!g. MiÍoslav Adáríek
Rozdělovíík : ló x změ' 5x Rmě' lx seketEiát, lx tejemnÍg 1x MěK lx DD, lx T9plo,lx Ts' lxMŠ Jesenioká' lx MŠ v€ svalur, lx zŠ
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