
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 12. 2015

113/10/2015

Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
zápis z minulého jednání ZM dne 29.10.2015

2. schvaluje
program jednání zastupitelstva s doplněním

114/10/2015

Zpráva o činnosti Rady města

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města

115/10/2015

Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení:

101/8/2015-2 - provést rozpis rozpočtového opatření 4/2015
Zodp.: Rada města splněno

101/8/2015-3 - rozeslat rozpis rozpočtového opatření po jeho schválení radou města 
zastupitelům na vědomí
Zodp.: Rada města splněno

106/8/2015-2 - odpovědět panu K. Súkupovi na jím vznesené dotazy, jaký je stav poškozené 
vzrostlé lípy na nám. Sv. Michala a jak je vydatný zdroj vody pro město pod Vysokou horou, 
současně informovat zastupitele a veřejnost na příštím jednání zastupitelstva města
Zodp.: Rada města splněno
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116/10/2015

Nabídka na koupi nemovitosti - domu na ulici Žižkova č.p. 134

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
nabídku k odkoupení ubytovacího zařízení na ul. Žižkova č.p. 134 na pozemku parc. č. 1495 
o výměře 1750 m, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území  v k.ú. Vrbno pod Pradědem

2. nesouhlasí
s odkoupením ubytovacího zařízení na ul. Žižkova č.p. 134 na pozemku parc. č. 1495 o 
výměře 1750 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území  v k.ú. Vrbno pod Pradědem za nabídkovou cenu 5.000.000 Kč + DPH v 
zákonem stanovené výši;
nabídku podal: Adam Gombos, Příčná 327/1, 736 01 Havířov - Město

117/10/2015

Koupě nemovitosti - pozemku

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o koupi pozemku parc. č. 1478 - o výměře 69 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob využití zbořeniště, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem za cenu 1 Kč za m2

118/10/2015

Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1528

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku:
část pozemku parc. č. 1528 o výměře cca 885 m2, zapsaný na LV554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území a 
zemědělský půdní fond (původní výměra je o velikosti 1825 m2)

119/10/2015

Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 2/1
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku:
část pozemku parc. č. 2/1 o výměře cca 64 m2, zapsaný na LV554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha (původní 
výměra pozemku je o velikosti 25 359 m2)

120/10/2015

Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 985

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
1/1.
o zrušení části usnesení č. 64/5/2015 bod 1., 8. ze dne 24. 6. 2015, kdy byl vyhlášen záměr 
na prodej části pozemku parc. č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 1497 m2 za 
cenu dle platných Pravidel ve výši 200 Kč/m2

1/2.
o odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitého majetku - pozemků dle čl. 3, bodu 1a (cena 
dle Pravidel 200 Kč/m2), které se týká pouze projednávané části pozemku parc. č. 985 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem o výměře cca 1497 m2

2. stanovuje
pro část pozemku parc. č. 985 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 1497 nově cenu ve 
výši 60 Kč/m2

3. rozhodlo
o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku:
části pozemku parc. č. 985 - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 
1497 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, bez malé trojúhelníkové výseče

121/10/2015

Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 104/1

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:

část pozemku parc. č. 104/1 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, část o výměře 532 m2

za účelem: vytvoření funkčního celku s domem č.p. 130
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatel: N***** K******
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za cenu 100 Kč za m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

122/10/2015

Prodej nemovitosti - pozemku 219/2

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:

pozemek parc. č. 219/2 - o výměře 252 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany 
zemědělský půdní fond v k.ú. Železná pod Pradědem
za účelem: vytvoření funkčního celku s domem č.p. 33
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatelé: V**** D***** a D***** D*******
za cenu 80 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

123/10/2015

Prodej nemovitosti - pozemku 923

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:

část pozemku parc. č. 923 - o výměře 199 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond v k.ú. Vrbno pod Pradědem (původní 
výměra 7594 m2)
za účelem: vytvoření obslužného pásu okolo domu na pozemku 922
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatel: Odetka a.s.
za cenu 1 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

124/10/2015

Prodej nemovitosti - pozemku 1129/1

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
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rozhodnutí zastupitelstva:

část pozemku parc. č. 1129/1 - o výměře 1012 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
(původní výměra 12355 m2)
za účelem: vytvoření funkčního celku s pozemkem žadatelů
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatelé: P**** O***** a H**** O******
za cenu 40 Kč za m2 + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí + ostatní 
náklady spojené s prodejem

125/10/2015

Prodej nemovitostí - pozemků 1133 a 1134

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o prodeji nemovitostí - pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva:

a) pozemek parc. č. 1133 - druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský podní fond v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 140 m2

b) pozemek parc. 1134 - druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 504 m2

za účelem: vytvoření funkčního celku s domem č.p. 113
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva
žadatel: P***** Š******
za cenu 100 Kč za m2 (dle Pravidel) + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

126/10/2015

Prodej nemovitosti - bytová jednotka 432/2

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
protokol komise pro otevírání obálek ve věci vyhlášeného záměru prodeje bytové jednotky č. 
432/2 (2+1) nacházející se na ulici Nové doby, ve Vrbně pod Pradědem. Záměr prodeje byl 
zveřejněn v souladu s Pravidly pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Vrbna 
pod Pradědem.

2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti
bytová jednotka 432/2 včetně všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 432 na 
pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ulice Nové doby spolu se 
spoluvlastnickým podílem ve výši 494/7998 na společných částech domu č.p. 432 a na 
pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Vrbno pod Pradědem
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žadatel: Ing. V****** O******, bytem ********** ****, 702 00 Ostrava
za vysoutěženou cenu 215.000 Kč + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

127/10/2015

Prodej nemovitosti - bytová jednotka č. 492/29

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
protokol komise pro otevírání obálek ve věci vyhlášeného záměru prodeje bytové jednotky č. 
492/29 (3+1) nacházející se na ulici Husova, ve Vrbně pod Pradědem. Záměr prodeje byl 
zveřejněn v souladu s Pravidly pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Vrbna 
pod Pradědem.

2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti
bytová jednotka 492/29 včetně všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 492 na 
pozemku parc. č. 1386 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, ulice Husova spolu se spoluvlastnickým 
podílem ve výši 6064/193875 na společných částech domu č.p. 492 a na pozemku parc. č. 
1386 v k.ú. Vrbno pod Pradědem

žadatel: P**** H********, bytem ******* ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem
za vysoutěženou cenu 300.000 Kč + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem

128/10/2015

Prodej nemovitosti - dům na Zahradní 278

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
protokol komise pro otevírání obálek ve věci vyhlášeného záměru prodeje domu č.p. 278, 
který se nachází na ulici Zahradní ve Vrbně pod Pradědem. Záměr prodeje byl zveřejněn v 
souladu s Pravidly pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Vrbna pod 
Pradědem.

2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti
budovy č.p. 278 na pozemku parc. č. 1060/2 včetně všech součástí a příslušenství na ulici 
Zahradní spolu s pozemkem parc. č. 1060/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 m2 v 
k.ú. Vrbno pod Pradědem
žadatel: MUDr. H*** J******, bytem ******** ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem
za vysoutěženou cenu 870.000 Kč + náklady odpovídající výši daně z nabytí nemovitých 
věcí + ostatní náklady spojené s prodejem
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129/10/2015

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi společnosti 
GESENKE s.r.o., se sídlem Vrbno pod Pradědem, Mnichov 2, PSČ 793 26 (budoucí 
povinný) a Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
(budoucí oprávněný) týkající se pozemku ve vlastnictví povinného parc. č. 772/4 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, za účelem věcného břemene zřídit, provozovat a udržovat veřejný chodník s 
právem chůze.

130/10/2015

Žádost o změnu podmínky prodeje

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
žádost společnosti EXPOL TRADE, s.r.o. o prodloužení smluvního termínu doložení 
kolaudačního souhlasu, případně oznámení o užívání stavby u následujících pozemků: parc. 
č. 1464/6 o výměře 1183 m2, parc. č. 1464/7 o výměře 1431 m2, 1465/10 o výměře 721 m2, 
parc. č. 1465/11 o výměře 745 m2, 1465/12 o výměře 923 m2, parc. č. 1465/13 o výměře 918 
m2, parc. č. 1465/14 o výměře 734 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem.

2. trvá
na smluvním doložení kolaudačního souhlasu, případně oznámení o užívání stavby 
nejpozději do konce srpna 2017

131/10/2015

Neoprávněný převod historického církevního majetku

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
výzvu k vrácení majetku České provincii Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě

2. rozhodlo
řešit navrácení majetku soudní cestou

132/10/2015

Kompostárna, plošina pro JSDH
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. souhlasí
se zahájením přípravných prací na akci kompostárna ve Vrbně pod Pradědem

133/10/2015

Převod VaK

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
písemnou zprávu jednatele TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO, s.r.o. - odůvodnění 
nepeněžitého vkladu

2. rozhodlo
dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích a § 223 zákona o obchodních korporacích za 
město jakožto jediného společníka společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o., se 
sídlem Jesenická 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 25386344, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17435, (dále jen 
„společnost“), o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem tvořeným 
částí závodu města Vrbno pod Pradědem označenou jako „Městské vodovody a kanalizace“, 
která je blíže specifikována v návrhu smlouvy o vkladu části závodu, jež tvoří přílohu tohoto 
usnesení. Na vklad vkladatele se započítává částka 91.744.000,- Kč (slovy: devadesát jedna 
milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých), určená na základě znaleckého posudku, 
jímž byl nepeněžitý vklad oceněn. Vkladová povinnost musí být převzata do konce roku 
2015. Vklad připadne na dosavadní 100% podíl vkladatele. Základní kapitál se tedy zvyšuje 
z dosavadních 3.824.000,- Kč o částku 91.744.000,- Kč na 95.568.000,- Kč.

3. rozhodlo
dle § 85 písm. e) zákona o obcích a § 224 zákona o obchodních korporacích o převzetí 
povinnosti vložit do společnosti nepeněžitý vklad specifikovaný výše za podmínek výše 
uvedených, přičemž vkladová povinnost bude splněna do konce roku 2015

4. rozhodlo
o uzavření smlouvy o vkladu části závodu mezi Městem Vrbno pod Pradědem a 
TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO, s.r.o.

134/10/2015

Zápisy z jednání finančního výboru

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bylo seznámeno
se zápisy z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2015 a 16.11.2015

2. doporučuje
realizovat doporučení finančního výboru k návrhu rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na 



9

rok 2016.

135/10/2015

Rozpočet na rok 2016

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
rozpočet na rok 2016 v těchto závazných ukazatelích:

Příjmy:

Třída Obsah Příjmy
111 daně z příjmů fyzických osob                                13 420 000
112 daně z příjmů právnických osob                      15 000 000
121 obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku           25 000 000
13 daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 445 000
15 daně z majetku                                                3 000 000
2 Nedaňové příjmy                                              23 285 000
3 Kapitálové příjmy                                                   800 000
4 Přijaté transfery                                                9 140 900
8 Financování – schodek rozpočtu                       12 665 100
Příjmy celkem                                                                    105 756 000

Výdaje:

Odv. Par. Pol. Obsah Výdaje celkem
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat,…..             150 000
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost             255 000
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 100 000

22 Doprava
2212 Silnice                                                         6 500 000
2221 Provoz veřejní silniční dopravy              656 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě              200 000

31 Vzdělávání a školské služby
3111 Mateřské školy                                        30 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvek MŠ Jesenická 1 200 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvek MŠ Ve Svahu 1 200 000
3113 Základní školy                                                    55 000
3113 5331 Neinvestiční příspěvek ZŠ                         5 000 000

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
3319 Ostatní záležitosti kultury                         1 130 000
3341 Rozhlas a televize                                          55 000
3392 5331 Neinvestiční příspěvek SKaV              3 900 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví….                   91 000

34 Tělovýchova a zájmová činnost      
3412 Sportovní zařízení v majetku obce              1 607 000
3419 5229 Ostatní těl. činnost - dotace pro sportovce   2 000 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže                 272 000
3429 5229 Dotace pro spolky, organizace a jednotlivce     500 000

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
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3612 Bytové hospodářství                                    23 105 000
3613 Nebytové hospodářství                          1 128 000

363 Komunální služby a územní rozvoj
3631 Veřejné osvětlení                                      1 050 000
3632 Pohřebnictví                                                 1 620 000
3635 Územní plánování                                        450 000
3636 Územní rozvoj                                                     50 000
3639 Komunální služby  a úz. rozvoj j.n.                 500 000
3639 5229 Příspěvek Euroregion                                         30 000
3639 5329 Příspěvky DSO, MAS HJ                               80 000
3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb ….        72 000

37 Ochrana životního prostředí
3722 Sběr a svoz kom.odpadu                          4 503 000
3727 Prevence vzniku odpadů                          2 300 000
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň               3 700 000

43 Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice 
zaměstnanosti

4349 Ost.soc. péče a pomoc skupinám obyv.       255 000
4349 5229 Příspěvky pro HELP-IN a jiné soc.org.       575 000
4357 5331 Neinvestiční příspěvek Domov pro seniory    2 500 000

5 Bezpečnost státu a právní ochrana
5212 Ochrana obyvatelstva                                30 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část             11 728 000

6 Všeobecná veřejná správa a služby
6112 Zastupitelstva obcí                                      2 406 000
6171 Činnost místní správy                                   19 068 000
6171 5229 Příspěvek SMO                                            20 000

63 Finanční operace
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací       500 000
6330 Převody vlastním fondům                              330 000
6399 Ostatní fin. operace                                       4 000 000

8 Financování
8124 Uhrazené splátky dlouh. př. prostředků       855 000

Výdaje celkem                                                                      105 756 000

2. schvaluje
rozpočtový výhled Města Vrbno pod Pradědem na období 2016-2020 dle bodu 7. návrhu 
rozpočtu města na rok 2016.

3. schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v členění
Příjmy 330.000,- Kč
Výdaje 330.000,- Kč

4. bere na vědomí
návrh rozpočtu DSO Vrbensko.

5. zmocňuje
radu města k provedení rozpočtového opatření č. 6/2015 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to bez omezení.

136/10/2015
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Návrh OZV za komunální odpad na rok 2016

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. vydává
OZV 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.

137/10/2015

Návrh OZV o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. vydává
OZV 6/2015 o místních poplatcích dle předloženého návrhu

138/10/2015

Poskytnutí dotací pro sportovní kluby a schválení uzavření veřejnosprávních smluv

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o poskytnutí dotací pro sportovní kluby dle příloh.

2. schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

139/10/2015

Dopis společnosti DP&CZQ s.r.o.

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
dopis společnosti DP&CZQ s.r.o.

140/10/2015

Vyhlášení dotačních programů na rok 2016

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
o vyhlášení programů na poskytování dotací z rozpočtu města dle předložených návrhů s 
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doplněním termínů a alokovaných částek pro jednotlivé programy

141/10/2015

Změna zápisu v rejstříku škol - ZŠ Vrbno pod Pradědem

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Vrbno pod Pradědem ze dne 18.7.2000

2. pověřuje
starostu města podpisem dodatku

142/10/2015

Volba člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
rezignaci Mgr. Fotise Fotopulose na členství v majetkovém výboru ke dni 30.9.2015

2. volí
člena majetkového výboru pana Miroslava Krupu

143/10/2015

Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2016

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bylo seznámeno
s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2016

144/10/2015

Různé, diskuse

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem:

1. bylo seznámeno
s informací starosty Ing. Petra Grosse o jeho rozhodnutí, že rezignuje na funkci starosty 
města 
k 31. 12. 2015
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145/10/2015

Zápis z jednání majetkového výboru

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bylo seznámeno
se zápisem z jednání majetkového výboru

146/10/2015

Návrh na prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. rozhodlo
prodloužit lhůtu k podpisu kupní smlouvy na převod pozemků parc. č. 1220/4 a 1221/1 
v k.ú. Mnichov pod Pradědem do 30. 6. 2016

147/10/2015

Rozpočtové opatření 5/2015

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání:

1. bere na vědomí
rozpočtové opatření 5/2015

Květa Kubíčková
místostarostka

Ing. Pavla Müllerová
místostarostka

Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová
Kontroloval: Ing. Miroslav Adámek
Rozdělovník : 16x Změ, 5x Rmě, 1x sekretariát, 1x tajemník, 1x MěK, 1x DD, 1x Teplo, 1x TS, 1x MŠ Jesenická, 
1x MŠ Ve Svahu, 1x ZŠ
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