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23. zasedánÍ Rady města Vrbna pod Pradědem konaného dne 19. 1. 2012
v zasedacÍ místnosti Radv města

45u23/2012
Rada města

s chvá l i l a
kontrolu plnění usnesení:

t76/8l201| _majetkoprávnÍmu odboru informovat o'Úsledku vyhledávání dotačních titulů na úpral'u
škváÍov'ých hřišť
Zodp.: Ing. Pešatová TK:28.6.20r2

392179/201'| _ 1- majetkoprávnímu odboru prověřit u majiteiů dalších nemovitostí v mísÍě včehě zabrádek
zájem o napojení nakna|izaci azdajsou ochohi se podílet na }ybudování připojky. Zajistit na odboru v'ýstavby
propočet nríkladů na vybudovríní přípojky

TK2 9.2.2012Zodp.; lng. Pešatová

43t/2t?01| _lylt|edat možnosti financování akce (odvedení exhavilánor.ých vod) z programu SFŽP nebo
fondů EU
Zodp.: Ing. Virág splněno

433l2l/20tl - zas|at rozpis do položek zastupitelům (rozpočtová aněna č. 4)
zodp.: p. Mágdá|ková sphěno

439Dl/20t| _ | _ly,IPo připravit pro komisi živofuího prosffedí podklady o systému třídění a likvidace
komunálního odpadu ve Vrbně p. P.
zodp.: Ing' Pešatová sphěno

439/21D0tt .2 -komisi životrího prosředí projednat data o třídění komrmálniho odpadu ajeho likvidace a
nawbnout podněty k zefeldi}'nění systému nakládáaí s odpady ve městě
Zodp.: Ing. Baěík TK|29.3.20!2

447/2|D0|| _ bodnotící komisi provést nové hodnocení nejvhodnější nabidky na stavebnÍ práce v riímci
projektu ,,Vrbenská veřejnost do škol.. na ziákladě doporučení RR regionu soudrŽnosti Moravskoslezsko
Zodp.: Ing. Pešatová sphěno

448/21D0t1 _ nformovat Žadatele o přípravě graqtového řízení města na rok 2012 (STA o.s. Kmov)
Zodp.: Mgr. Janků sphěno

449/21D0|| _ | _ roryracoYat rczpoč,ď na rok 2012 do podrobného ělenění
Zodp.: p. Magdálková . splněno

449/2|D01| _2 _ připravit odpovědi na vaesené dota?y oběanů a zastupitelů
, Zodp.: Ing.Adámek sphěno

452t23t2012
Rada města

be re  na  vědomí
ZplacováÍrí ťí roku kronik města' a to rok 2006, 2007 a2O10



uk l ádá .
zvéřdjnit v elekhonické podobě na webu města a v tištěné podobě k nahlédnutí na MěÚ
Zodp.: Mgr. Janků TKz9.2,2012

s tanoví
dvouměsíění lhůtu k připomínkovtání a pffpadnému doplnění kronik

453lBDnL2
Rada města

souh lasÍ
s návrhem rozpočtu na ples města a městských organízací

rozhod la
o uvolnění 5.000,. Kč z rozpočtu města.na zakoupení 3 hodnotných cen na 15. ples města a
městských organizací ve stylu rocku a rokenrolu

souh lasí
s nálthem ťí hodnotných cen na p1es města

454t23D0t2
Rada města

souhIasí
s vyhlríšením grantů města na rok 2012 pro oblast kultuÍy a sportu, nreÍejněnímve Zpravodaji
sdružení obcí Vrbenska é. 212012' na úředhí desce' na vývěskách a na webových stránkách
města Vrbna pod Pradědem
a) uzávěrka přihlášek 12. 2.2012' grantová komise zasedne 15. nebo 20. 2.2012,ke schvá]ení
do Rady města 1.3.2012

schváI i l a
praúdla pro udělování grantů pro rok 2012

zr r z r l l e
komisi pro posouzení a výběr projektů pro přidělení grantů města na Í. 2072 zarňŤenýchna
oblast kultury a sportu a jrnenuje její ěleny:
. Ing. Miloš Lasota
- lng. Pavla Miillerová
- ota Slavík (za sportovce)
. Mgr. Ivana odstrěilová (za školy)
- Ins' Zdeněk Jarmal

455t23t20r2
. 

Rada města

be re  na  vědomí
informaci o nákupu investic v Domově pro seniory:
. vana Rhapsody včetně toďetrího pultu v hodnotě Kč 320.832,.
- digitalizace TV v hodnotě Kč 93.420,-



uk l ád ' á'fúančnímu 
odboru v riímci plránované veřejnoprávní kontroly zahmout kontrolu

poptávkového řízení
Zodp.: p. Magdálková TK: d|e plánu kontrol

456t23/2012
Rada města

pro jedna la
náwh rozpisu rozpočtu na rok 20 1 2 v podrobném členění

schvá| i l a
rozpís rozpočtu na rck 2012 v podrobném ělenění

457/23/2012
Rada města

be re  na  vědomí
informaci o stavu příprar,y kanalizačďch přípojek v částech Mni chov a Želemá

458/23/2012
Rada města

rozhod la
o uzavření dodatku ě. 1 ke Smlouvě o díIo ze dne I,7 .7 .2009 (zptacováni územního plánu)
meá společností IIRBANISTICKÉ STŘEDISKo s.r.o. se sídlem v ostravě a Městem Vrbno
pod Pradědem

pově řu je
starostku města podpísem tohoto dodatku

459/23/2012
Rada města

be re  na  vědomí
informaci o vyhledávríní možnosti financovríní akce ,,odvedení extraviltínových vod z lokality
určené pro Ýýstavbu RD pod Běliďem..

souhIasí
s uzavřením smlouvy o ďízení věcného břemene pro stavbu ,'Vrbno pod Pradědem, ul.
NádraŽní, přeložka k NN.. mezi spoleěností ČEZ Distribuce, a.s. se síálem Děčín" Děčín Iv-
Podmokly' Tepliclo{ 87418, Psc 405 02, zastoupenou společností ReSpol s.r.o.se
sídlem Hlavnice 50, PsČ 74752, strana oprávněnrí, a Městem Vrbno pod Pradědem.
Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, jako budoucí strana povirurá.

pově řg je
starostku města smlouvy



461/23t20I2
Řada města

souh lasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene meá Telefónica 02 Czech Republic a.s.
I40 22 Pruha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, zastoupená společností Slezskoňoravské
telekomunikace opava spol's.r'o., se sídiem Příčn á 2828/10 opava,PSČ 746 01, jako
budorrcím oprávněqfon z věcných břemen, a Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389,
793 26 Yrbno pod Pradědem, jako budoucím povinnýrrn z věóných břemen, na pozemek p.č.
2 v k'ú. Vrbno pod Pradědem. (podzemním komrrnikačním vedením veřejné komunikačň
sítě je opticicý kabel a HDP a trubka v pozemku)

pově řu je
starostku města podpisem smlouvy

462t23t2012
Rada města

rozhod la
o uzavi.ení smlour,y o dílo s Regionalní poradenskou agentulou s.r'o., Bmo (projektová
dokumentace pro přestavbu b1ívalých jeslí)

pově . řu je
starostku města podpisem sm1ouvy

463t23t20r2
Rada města

rozhod la
o uzavření smlouvy o z}ízeni a ptovonl sběmého místa kolektivnflro systému EKoLAMP,
která nahrazuje původní Dohodu o spolupráci č. 11312006 ze dne 28. 4.2006

pově řu je
starostku města podpisem smlouvy

464t23t20I2
Rada města

rozhod la
o uzavření smlouly o nájmu nebytových prostor z účeiem provozovríní veřejných WC mezi
Městem Vrbnem pod Pradědem a TJ Sokol Vrbno pod Praáědem na období oá I, 1. 2OI2 do
3Í.  12 .2012

pově řu je
starostku města podpisem smlouly



465t23t2012
Rada města

schváI i l a
pronájem části nebytového prostoru objektu č.p. 581 na pozemku p.č' 67 5 v k.Íl. Vrbno pod
Pradědem Za účelem kancelaře, u1ožení materiálu
Žadatel: AQUAstop v'o.s. Bruntrí1

rozhod la
o uzavření smlouvy:
1. na pronájem části nebýových prostor u firmy AQUAstop v.o.s. Bruntrá.l
2- o zajišténíhavarijní služby a pomoci na r,yádání k zajištění provozu vodovodů a
kana]tzaci města Vrbna pod Pradědem

pově řu je
staÍostku města podpisem smluv

+ootzsl zI rz

Rada města

ro zhod l a
o uzavření Dodatk.u pro rok2012 na realizaci sluŽeb _ správa a údrŽba hřbitova mezi Městem
Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKYMI SLUZBAMI VRBNO s. r. o.

pově řu j e
staÍostku města podpisem dodatku

467l23l20Í2
Rada města

rozhod la
o uzavření Dodatku č. 1 ke sm1ouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kra.1e
na projekt ,'Vyhlídťová věŽ.. (1. etapa regenerace smuteční síně)

pově řu je
starostku města podpisem Dodatku č. 1

468t23/2012
Rada města

rozhod la
1. uzavření Dodatku č. 3 pro rok 2012 ke Smlouvě č. 60/2003 - MP k provádění svozu a
zneškodňovrárií komurrá1ního odpadu z odpadkoých košů a kontejnerů na jamí a podzimní
úklid mezi MěŠtem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBŇo s. r. o.

2. o uzavření Dodatku pro rok 2012 ke Smlouvě č. z1zl2003 na rea)izaci sluŽeb. veřejná
zeleň _ sečení zatrar,něných ploch a údržba dřevin mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a
TECHNICK.rNfl SLUŽBAMI VRBNo s. r. o. s úoravou



3. o uzavŤéní smlouvy na údržbu místního hřbitova ve Vrbně pod Pradědem (sečení, úklid a
oilvqz zelené hmoty) s ťrrmou M. S{iček, Vrbno pod Pradědem

pově řu je
starostku města podpisem dodatků a srnJouvy

469t23D0r2
Rada města

souh lasí
s prodlouŽením doby užívání části pozemku p .ě. 475/Í v katastrtáIním území Vrbno p. P.
za úěelem provozování prodejního stánkujako stavby dočasné s dobou trviání do 31.12.2016
ZadateL Pavel Gamovski , Zelezná č. 217 ,793 26 Vrbno pod Pradědem
Výše nájmu 27.600 Kč/rok

470/23t2012
Rada města

souh lasí
s předloženou částí projeltové dokumentace stavby ,,Přístavba skladu - změna stavby
před dokončeníď. na pozemkové parcele č. 753/5 v k.i. Vrbno pod Pradědem
Investol: Petr Lindner, Myslivecká 589 ,793 26|yÍbno pod Pradědem

47r/23t2012
Rada města

bere  na  vědomí
informaci o star,u kotlů na kotelně Krejčího ve Vrbně pod Pradědem

souh lasÍ
s provedením poptávky na poffzení nového kotle
(odhadovaná cena zapoÍízenivčetrě instalace nového kotel cca 400 tis. Kč)

472t23t2012
Rada města

bere  na  Vědomí
protokol komise z hodnocení nabídek na sta1ebrrí prráce v rrámci projektrr ,,Vrbenskií veřejnost
do škol..

rozhod la
1) na zíkladě přeďoženého protokolu o přidělení zakázky firmě Aleš Fouseh ČSA 835/36,
794 01 Kmov

2) o uzavření smlouvy s firmou Aleš Fousek, čse srslro, 794 01 Kmov

pově řu je
starostku města podpisem sn ouvy



473t23t2x12'Ráda 
měsia ve funkci Va|né hromady společnosti TEPLO \{RBNO s.r.o.

p ro jedna la
ádost společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. o určení auditora

souh lasí
s návrhem zadat audit společnosti Ing. Ama Srormďová, Březinova 4, 787 01 Šumperk

474t23t20I2
Rada města

udě lu je
výjimku ze Směmice ě.2/2007 pro evidenci veřejných zakÍzek malého rozsahu Městem
Vrbnem pod Pradědem a příspěvkovýmí organizacemi, jejichžje ďizovatelem, na výběr
dodavatelů na stavební prace, sluŽby a dodávky v rrámci oprav ob1.trrého domu na rr1. Krejěilro
ě.p.487 a488

475t23t2012
Rada města

bere  na  vědomí
informace o zabezpeč,enl poťeb obyvatelům vyhořelých bytu na ul. Krejčího č.p. 488, o
náhradním ubýovríní nájemníku z poničených býů' o sanačních pracích v objektech č.p. 488
a 487 a připravě rekonstrukce objektu

schvá l i l a
přidělení byhr mimo pořadďk po dobu provádění stavebních úprav domu č.p. 488 na ul.
Krejčfuo:
1. M. F. . b}'t ě. 7' velikost 2+kk, Husova 627
2.Da r P'- 

- 
byt č. 8' velikost 2+1, nrím . Sv. Michala 506

3. Ll '. Uš 
' 

by't č. 6, velikost 2+1' nám. Sv. Michala 514
4. Mg , Č' , byt č. 4, velikost 1+1, niím. Sv. Michala 505

schvá l i l a
přerušerrí plateb nájemného a ziíloh na služby, případně splátky kupní ceny za byt od 15. 1.
2012 pro dťm č.p' 488 na ul. Krejěího ve Vrbně pod Pradědem

pro jedna la  
I

program rnimořádného jednríní Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 26 , Í. 2012
k projednání ruívrhu finanční pomoci nájemníkům poničených bytů na ul. Krejčího

Materiálv bez usnesení:

1 . Zápis kontrolního rr.ýboru ze dne 9. 1. 2012



Staženo z proqramu:

1) uzavření Dodatku č. 1 pro rok 2012 ke Smlouvě č. 60/2003 _ MP k zajištění svozu a
zneškodnění komuná]-rrího odpadu mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI
SLUZBAMI VRBNO s. r. o.

2) uzavření Dodatku č.2 pro rck2012 ke Smlouvě č,. 60/2003 _ MP k provádění ťídění
komunálního odpadu mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI
VRBNO s. r. o.

3) pronájem pozemků v k'ú. Mnichov pod Pradědem a Vrbno pod Pradědem

Ing. Helena Kudelov
starostka

zapsala: Mgr' Alona KiedÍoňová
Kontrolova|: Ing. Miroslav Ádá.rnek
Rozdětovník : ř x zftě, 5x Rmě, 1x seketáriát' lx tajemní<' lx MěK lx DD, lx Teplo' l x Ts, IxMŠ Jesenická' lx MŠ ve svalu lx zs


