
 

 

*MUVPX00ANBBO* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 12329/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 17. jednání dne 30.03.2022 

čísl. usn. 531 - 561 
 

 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0531/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program 16. zasedání zastupitelstva města se stažením bodu č. 14 

 

 

2. Zpráva o činnosti rady 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0532/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zprávou o činnosti rady města 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0533/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  m ěsta Vr bno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

0503/ZM/16/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projek-
tanta na dalším jednání zastupitelstva  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

0504/ZM/16/2021 - majetkoprávnímu odboru projednat tuto žádost s projektantem a předložit stanovisko projek-
tanta na dalším jednání zastupitelstva  

Zodp.: Rada města - splněno 

 

1676/RM/46/2021 - projednat s PLZ možné odkoupení části pozemku par. č. 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

Zodp.: Rada města - splněno 
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4. Zápis z jednání Majetkového výboru 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0534/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

se zápisem z jednání Majetkového výboru 

 

 

5. Zrušení usnesení o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti a prodej nemovitosti 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0535/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem ruší  

usnesení č. 0433/ZM/14/2021 ze dne 23.6.2021, kterým byl vyhlášen záměr na prodej nemovitostí - jednotek na 
ulici Krejčího 

usnesení č. 0486/ZM/15/2021 ze dne 15.9.2021, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitostí - jednotek na ulici 
Krejčího 

 

 

6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 475/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0536/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 475/4 o výměře cca 28 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4706/027 ve výši 40000 Kč bez DPH 

 

 

7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1008/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0537/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

pozemku parc. č. 1008/2 o výměře cca 227 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4704/025 ve výši 74000 Kč 

 

 

8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 1308/1 a 1302/1 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0538/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1308/1 o výměře cca 780 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

části pozemku parc. č. 1302/1 o výměře cca 70 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/024 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

 

 

9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemků 63/2, 63/3, 62 a 58/5 v k.ú. Mni-
chov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0539/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

- části pozemku parc. č. 63/2 o výměře cca 229 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

- části pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 33 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

 -části pozemku parc. č. 62 o výměře cca 55 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: lesní pozemek 

- části pozemku parc. č. 58/5 o výměře cca 32 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2022/4705/026 ve výši 250 Kč/m2 bez DPH 

 

 

10. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - časti pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0540/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s vyjádřením projektanta 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 100 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4666/156 ve výši 480 Kč/m2 bez DPH 

 

 

11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1468/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0541/ZM/17/2022:  
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Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznámeno  

s vyjádřením projektanta 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 1468/1 o výměře cca 103 m2, který je zapsán na LV 554 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4667/157 ve výši 470 Kč/m2 bez DPH 

 

 

12. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 487 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0542/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

Jednotky č. 487/25 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4740/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4740/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

2. 

Jednotky č. 487/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4720/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4720/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

3. 

Jednotky č. 487/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2100/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2100/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

4. 

Jednotky č. 487/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2200/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2200/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

5. 

Jednotky č. 487/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2170/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2170/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod  Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

6. 

Jednotky č. 487/30 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2120/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a na společných čás-
tech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Kata-
strálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

7. 

Jednotky č. 487/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4630/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
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4630/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

8. 

Jednotka č. 487/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 4700/112196 – na pozemku 
parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 487 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
4700/112196 na společných částech domu č.p. 487 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v  katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

Pod podmínkou přeložení uzavřené budoucí kupní smlouvy. 

 

 

13. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - jednotek Krejčího 488 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0543/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 

1. 

Jednotky č. 488/26 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7460/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7460/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

2. 

Jednotky č. 488/27 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7540/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7540/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

3. 

Jednotky č. 488/28 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3080/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3080/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

4. 

Jednotky č. 488/29 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 3090/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
3090/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

5. 

Jednotky č. 488/30 –  byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2890/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2890/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

6. 

Jednotka č. 488/31 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 2910/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
2910/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

7. 

Jednotky č. 488/32 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7120/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
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7120/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

8. 

Jednotky č. 488/33 – byt, s podílem na společných částech nemovité věci o velikosti 7230/140796 – na pozemku 
parc. č. 504/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 488 objekt k bydlení a podíl o velikosti 
7230/140796 na společných částech domu č.p. 488 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál 

Pod podmínkou předložení budoucí kupní smlouvy. 

 

 

15. Prodej nemovitosti - části pozemku 154 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0544/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 154 o výměře 85 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: SJM K… H… a P… H… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4670/160 ve výši 190 Kč/m2 

 

 

16. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0545/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 457/1 o výměře 960 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: L… D… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 

 

 

17. Prodej nemovitosti - části pozemku 457/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0546/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  
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o prodeji nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 457/1 o výměře 960 m2, který je zapsán na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

prodávající: Město Vrbno pod Pradědem 

kupující: R… S… 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2021/4635/125 ve výši 250 Kč/m2 

s podmínkou uzavření smlouvy na zřízení služebnosti pro vedení svodu 

 

 

18. Koupě nemovitosti - části pozemku 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0547/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o koupi nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 148/1, která je v návrhu geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 148/3 o výmě-
ře 35 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

podstatné náležitosti: 

forma realizace: kupní smlouva 

kupující: Město Vrbno pod Pradědem 

prodávající: Pradědský lesní závod, a.s. IČ: 02598183 

kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 2021/4665/155 ve výši 200 Kč/m2 

 

 

19. Vzdání se předkupního práva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0548/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem bylo  seznám eno  

s nabídkou uplatnění předkupního práva 

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhod lo  

vzdát se předkupního práva k zařízení bobové dráhy, které bylo sjednáno Smlouvou o zřízení služebnosti č. 
120/2016-MP 

 

 

20. Odpis pohledávky za nájemné a služby 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0549/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé Z… P…, nám. Sv. Michala 514, ve výši 80.158 Kč + 6.590 Kč soudní 
poplatky 
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21. Darovací smlouva  - Středisko volného času p.o., Bruntál 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0550/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru Středisku volného času Bruntál p.o. ve výši  316 960 Kč 

o uzavření darovací smlouvy se Střediskem volného času Bruntál p.o. 

 

 

22. Žádost o poskytnutí dotace - Charita sv. Martina 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0551/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Charitě Svatého Martina ve výši 70 000 Kč 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s Charitou Svatého Martina 

 

 

23. Žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz RTG 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0552/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o neposkytnutí dotace MUDr. Procházkovi  na provoz RTG ordinace ve Vrbně pod Pradědem 

 

 

24. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0553/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

poskytnutí dotace MSK v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 9 000 Kč 

o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

 

 

25. Žádost o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0554/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

poskytnutí dotace MSK v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva ve výši 3 000 Kč 

o podpisu smlouvy o poskytnutí dotace MSK v rámci projektu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva 

 

 

26. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Automotoklub Vrbno v AČR 
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USNESENÍ  ČÍSLO  0555/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace AMK Vrbno ve výši 100 000 Kč z programu II. 

o podpisu smlouvy o dotaci s Automotoklubem Vrbno 

 

 

27. Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 0556/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí dotace Spolku Přátel Vrbenska ve výši 90 000 Kč z programu II. 

o podpisu smlouvy o dotaci se Spolkem Přátelé Vrbenska 

 

 

28. Žádost o navýšení provozního příspěvku na rok 2022 - Domov pro seniory Vrbno p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0557/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o navýšení provozního příspěvku ve výši 850 000 Kč na rok 2022 pro Domov pro seniory Vrbno p.o. 

 

 

29. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0558/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem rozhodlo  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci KIV Vrbno ve výši 280 000 Kč 

o podpisu smlouvy o návratné finanční výpomoci s  KIV Vrbno 

 

 

30. Návrh na převod nedokončeného majetku do nákladů 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0559/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem souhlas í  

s postupným převodem nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů v následujících letech v závislosti na 
hospodaření města Vrbna pod Pradědem 

 

 

31. Rozpočtové opatření č.1/2022 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0560/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  
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rozpočtové opatření č.1/2022 

 

 

32. Stanovení počtu členů zastupitelstva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0561/ZM/17/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

na volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 17 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 04.04.2022 
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