
 

 

*MUVPX00AY4TK* 
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2022 - 2026 
Číslo jednací: 7294/2022 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 1. jednání dne 19.10.2022 

čísl. usn. 1 - 25 
 

 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0001/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

program jednání 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 

 

 

5. Volba členů návrhové komise 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0002/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

3 členy návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího zasedání 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0003/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

členy návrhové komise 

- pan Bc. Ondřej Chalupa - předseda 

- pan Mgr. Jakub Rybár 

- pan Mgr. Zdeněk Bártek 

 

 

6. Schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0004/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod pradědem - bez připomínek 
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7. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vrb-
na pod Pradědem 
 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0005/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

volební řád pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města - bez připomínek 

 

 

 

8. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem a počtu členů 
Rady města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0006/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem schvalu je  

zvolení jednoho místostarosty 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0007/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem urču je  

že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0008/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem urču je  

že pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0009/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

počet členů Rady města Vrbna pod Pradědem na 5 

 

 

9. Volba starosty města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0010/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

pana Petr Kopínce do funkce starosty města 

 

 

10. Volba místostarosty města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESEN Í  ČÍSLO  0011/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  
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paní Ing. Ivetu Pešatovou do funkce místostarosty 

 

 

11. Volba dalších členů Rady města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0012/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

členem Rady města Vrbna pod Pradědem pana Bc. Ondřeje Chalupu 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0013/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

členem Rady města Vrbna pod Pradědem paní Ing. Pavlu Müllerovou 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0014/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

členem Rady města Vrbna pod Pradědem pana Martina Plevu 

 

 

12. Volba předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0015/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zř izuje  

finanční výbor na volební období 2022 - 2026 a stanoví, že počet členů finančního výboru bude 3 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0016/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

předsedu finančního výboru paní Janu Soudkovou 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0017/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

členy finančního výboru 

- paní Danu Magdálkovou 

- paní Ing. Ivanu Novotnou 

 

 

13. Volba předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0018/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem zř izuje  

kontrolní výbor na volební období 2022 - 2026 a stanoví, že počet členů kontrolního výboru bude 3 
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USNESENÍ ČÍSLO 0019/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

předsedu kontrolního výboru pana Rudolfa Kudelu 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0020/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem vo lí  

členy kontrolního výboru: 

- paní Pavlínu Lesniakovou 

- pana Ing. Petra Obrusníka 

 

 

14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0021/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v členění: 

člen rady                                        3 600,- Kč 

předseda výboru, komise           1 600,- Kč 

člen výboru, komise                    1 400,- Kč 

člen zastupitelstva                      1 200,- Kč 

člen přestupkové                            2 500,- Kč 

 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0022/ZM/01/2022:  

Zastup i te lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

výši odměny za výkon funkce pro nečleny zastupitelstva v členění: 

člen výboru, komise                                                       1 200,- Kč 

předseda osadního výboru a předseda komise       1 600,- Kč 

člen přestupkové komise                                              2 500,- Kč 

předseda přestupkové komise                                    3 000,- Kč 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0023/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

neuvolněným členům zastupitelstva v případě souběhu funkcí měsíční odměnu za nejvýše dvě funkce, za které nále-
ží nejvyšší odměna podle rozhodnutí zastupitelstva 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0024/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  
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odměna bude poskytována ode dne přijetí usnesení. V případě budoucích změn při nástupu náhradníka na  uvolně-
ný mandát ode dne složení slibu, v případě obsazení jednotlivých funkcí ode dne zvolení do příslušné funkce 

 

 

15. Organizační záležitosti - stanovení termínu 2. zasedání zastupitelstva 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  0025/ZM/01/2022:  

Zastupite lstvo  města Vr bno pod Pradědem stanoví  

termín konání 2. zasedání zastupitelstva města na 07.12.2022 (středa) v 16:00 hodin ve Středisku chytrých aktivit 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 25.10.2022 
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