
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 14. 12. 2016 OD 15:00 HODIN 

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila a řídila 16. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. 
Přítomno je nyní 19 členů ZM. 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny   
 
Později přijde:                       - 
  
 
Omluveni:   Ing. Gross, p. Darmovzal 
  
 
Návrhová komise:             pí Trazskaliková, pí Magdálková  
 
hlasování   19 – 0 – 0  
 
 
Ověřovatelé zápisu:   p. Pleva, pí Janků 
                   
hlasování    19 – 0 – 0  
                                                                                                   
Sčitatel:   B. Krahulcová 
 
Zapisovatelka:  Mgr. Alena Kiedroňová   
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Zpráva o činnosti Rady města 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Zápis z jednání majetkového výboru 
5. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1137/1 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 166 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 967/1 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
9. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 342 
10. Zahájení jednání o odprodeji pozemků města pod cizí stavbou 
11. Postoupení části smlouvy č. 188/2008-MP 
12. Kupní smlouva č. UZSVM/OOP/8119/2016-OOPM (č. města: 274/2016-MP) 
13. Žádost o sdělení k parcele KN 133/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
14. Snížení ostatních nákladů spojených s prodejem pozemku par. č. 923 
15. Zahájení přípravných prací na rozšíření vodovodu v Mnichově - III. etapa 
16. Zahájení přípravných prací na vybudování sociálních bytů 
17. Zahájení přípravných prací na regeneraci sídliště Husova 
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18. Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

19. Zápis z jednání finančního výboru 
20. Rozpočtové opatření 6/2016 
21. Rozpočtové opatření 7/2016 
22. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace ve výši 

142.896,- Kč 
23. Žádost ACS DRAK VRBNO o poskytnutí dotace ve výši 150.484,- Kč 
24. Žádost Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, přísp. organizace o 

poskytnutí dotace ve výši 163.724,- Kč 
25. Žádost Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 

401.238,- Kč 
26. Žádost TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace  
27. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací a o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
28. Návrh rozpočtu na rok 2017  
29. Vyhlášení dotačních programů na rok 2017 
30. Návrhy rozpočtů DSO Vrbensko a Bruntálsko 
31. Poslední rozpočtové opatření roku 2016 
32. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 
33. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na rok 2017 - 2020 
34. Zápis z jednání lokálního partnerství v rámci Strategického plánu sociálního 

začleňování  
35. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2017 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
Ověřovatelé minulého zápisu: vše v pořádku 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 21. 9. 2016 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 266/16/2016 
Předložil: Květa Kubíčková  
 
 
Předkládá místostarostka Ing. Pavla Müllerová 
2. Zpráva o činnosti Rady města 
   -    bez připomínek – 
 
Od posledního zastupitelstva konaného 21. 9. proběhla čtyři jednání rad, poslední  
dne 30. 11. 2016 
Rada města: 
souhlasila 
 

- s umístěním dopravního značení - 2x výstražná dopravní značka "zúžená vozovka"  
na silnici III/44521 v k.ú. Mnichov pod Pradědem v úseku křižovatky s místní 
komunikací  

- se zpevněním části pozemku o výměře 13 m2 v části nájezdu do garáže, zpevnění 
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bude provedeno betonovými zatravňovacími dlaždicemi na náklady žadatele 
- s vyřazením a likvidací majetku Městského úřadu Vrbno pod Pradědem dle 

předloženého návrhu likvidační komise 
- s kácením stromů (vrby, břízy, smrky,..) 
- s konáním setkání starousedlíků Mnichova dne 6. 10. 2016, které organizačně 

zajišťuje osadní výbor Mnichov, v objektu DOMA 
- s přijetím daru od sponzorů Domovu pro seniory Vrbno 
- s uzavřením podnájemní smlouvy na nám. Sv. Michala 
- s instalací vánočního osvětlení dle předložené nabídky TECHNICKÝCH SLUŽEB 

VRBNO s.r.o. a rozhodla o instalací vánočního stromu města pracovníky TS VRBNO 
s.r.o. 

     -     s řádem pohřebiště pro město Vrbno pod Pradědem a schválila kalkulaci nájmu   
           hrobových míst za rok 2016, ceník za pronájem hrobových míst na rok 2017, smlouvu  
           o nájmu hrobových míst a pověřila pana Petra Čuje k uzavírání nájemních smluv -    
           pronájem hrobových míst - dle plné moci, dále rada schválila kalkulaci ceny 
           pronájmu Smuteční obřadní síně Vrbno pod Pradědem pro rok 2016/2017 a ceník  
           pronájmu Smuteční obřadní síně Vrbno pod Pradědem pro rok 2016/2017, rada města  
           rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytování pohřebních služeb mezi Městem Vrbnem  
           a firmou Pohřební ústav Františka Krejčího, s.r.o. Bruntál,  
 
souhlasila 

- se záborem veřejného prostranství - parkovacího místa na ulici Myslivecká 
- s ustanovením pracovní skupiny s cílem navrhnout nejvhodnější varianty provozu v 

rámci záměru výstavby nové budovy Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem, ve 
složení: Květa Kubíčková, Ing. Pavla Müllerová, Dana Magdálková, Mgr. Jan Vavřík, 
Karel Michalus, Mgr. Kristina Strouhalová, Ivana Remešová, DiS., Ing. Jitka 
Steinerová, Ing. Iveta Pešatová. 

- s realizací investičního projektu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbno 
v oblasti podpory výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol". Spoluúčast 10 % z 
celkových předpokládaných výdajů ve výši 11 mil. Kč bude kryta z rozpočtu 
příspěvkové organizace a souhlasila se záměrem Základní školy Vrbno pod 
Pradědem jako potenciálního žadatele o dotaci z IROP 

- s umístěním 6 ks dopravních značek Zóna s dopravním omezením (30 km/h + 
přednost zprava) v lokalitě Železná na MK 

- s doplněním vodorovného dopravního značení u podélného parkovacího stání na ulici 
Jesenická a se zrušením 1 parkovacího místa - podélné parkování na ul. Jesenická  

- s převodem práv a povinností k bytu na ulici Palackého  
- se zkrácením pracovní doby na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem ve dnech  

23. 12. 2016 a 30. 12. 2016, a to do 11.30 hod 
     -    s přijetím dotace od Nadace Agrofert pro Domov pro seniory Vrbno ve výši 66.000 Kč 
 
 
Nesouhlasila 
 

- s přidělením bytové rezervy na nám. Sv. Michala 513 mimo schválený pořadník na 
dobu šesti měsíců 

- s přidělením bytů mimo schválený pořadník  
- se splácením peněžní jistoty ve výši šestinásobku měsíčního nájemného 
- s prominutím nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Železná pod Pradědem,  
- s bezplatným umístěním již radou města schválených pěti kusů reklamních poutačů 

SKI ARENY VRBNO na sloupy veřejného osvětlení, žadatel Kareta s.r.o., a souhlasila 
se slevou ¼ z ceny nájmu pro reklamní poutače schválených radou města dne 18. 5. 
2016, z důvodu propagace města, konkrétně bikeparku 

- s umístěním dopravního zrcadla na ulici Mysliveckou, při výjezdu z ulice Chelčického 
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Schválila 
 

- předložený "Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem 
pro zimní období 2016 - 2017" a rozhodla o podpisu smlouvy na realizaci služeb - 
zimní údržba pro období 11-12/2016 

- přidělení bytu na ulici Nové doby, Krejčího, Husova, Sadová 
- uzavření dodatků č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a 

obcí Karlova Studánka a obcí Ludvíkov, o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
projednávání přestupků, za předpokladu podání žádosti a schválení této smlouvy 
zastupitelstvem obce Karlova Studánka a Ludvíkov a schválení krajským úřadem 

- příspěvek města Euroregionu Praděd ve výši 10 000 Kč na profinancování společné 
účasti na veletrhu Regiontour 2017 v Brně 

- směrnici 7/2016 o způsobu účtování, oběhu účetních dokladů a vedení pokladny 
střediska pohřebnictví 

- zřízení bezplatného parkovacího místa Ve Svahu po dobu platnosti ZTP a bydliště 
- termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2017 a 

termín předložení návrhů na vyřazení majetku příspěvkových organizací 
 

 
Uložila 
 

- sportovní komisi Rady města předložit do konce měsíce listopadu návrh na rozdělení 
dotací pro sportovní kluby a jednotlivce pro rok 2017 

- MPO vytvořit pasport příjezdů ke garážím, které je potřeba vybudovat nebo 
rekonstruovat a následně byla seznámena s pasportem příjezdů ke garážím 

 
 
Rozhodla 
 
- o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 257 o výměře 15 m2 v katastrálním 

území Vrbno pod Pradědem, za účelem dočasné stavby - plechové garáže a schválila 
tento pronájem 

- o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru (sklep) v domě s č. p. 535 na nám. 
Sv. Michala za účelem zřízení posilovny 

- o vyhlášení záměrů na pronájem pozemků nebo jejich částí za účelem zahrad, sečení, 
přístup k domu a schválila pronájmy části pozemků nebo pozemků 

- o neposkytnutí příspěvku na revitalizaci zeleně (ořez smrků) na pozemku v k.ú. Železná 
pod Pradědem 

 
rozhodla 
- o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava tribuny TJ Vrbno pod Pradědem" 

zadané prostřednictvím profilu zadavatele z důvodu, že zadavatel neobdržel žádnou 
nabídku, rozhodla o zadání zakázky firmě KAMENSKÝ - stavby a konstrukce, s.r.o., 
Vrbno pod Pradědem na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo vedeno 20. 
9. 2016, a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 

- o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi ČEZ Distribuce a.s 

- o nepotřebnosti pozemku parc. č 808/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod 
Pradědem ve vlastnictví České republiky (právo nakládat s majetkem: Státní pozemkový 
úřad) pro město 

- o organizační změně - vytvoření pracovního místa na odboru výstavby a životního 
prostředí s účinností od 1. 1. 2017 

- o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Radkem Kvasnicou na zhotovení dokumentace "Územní 
studie Vrbno pod Pradědem - systém zeleně" 

- o schválení rozpočtového opatření 6/2016 dle předloženého návrhu 
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- o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a spolkem 
Vrbenské klubíčko, z.s. (zapsaný spolek) se sídlem Karlovice a o uzavření Smlouvy o 
výpůjčce mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a Spolkem osob zdravotně postižených 
Vrbno pod Pradědem se sídlem Vrbno pod Pradědem 

- o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1376 o výměře cca 16 m2 a části 
pozemku p.č. 1366/1 o výměře cca 16 m2, vše v k.ú. Vrbno pod Pradědem, za účelem 
provozování pískoviště za 1 Kč/pískoviště/rok 

- o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru: na část budovy - bývalý "KOTLÍK" 
na ulici Husova za účelem provozování spolkových aktivit, nájemné 30 Kč/m2/měsíc 

- o vyhlášení záměru na pronájem třídy bývalých jeslí v budově MŠ Jesenická do června 
2017 za účelem podpory mládeže a rozvoje volnočasových aktivit, cena za pronájem: 
1000 Kč/rok plus služby 

-  
rozhodla 
- o schválení vyřazení majetku zřízené příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrbno, 

zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Jesenická, Základní škola Vrbno,  
- na základě předloženého protokolu o přidělení zakázky firmě Vodo-topo instalace s.r.o. 

Přerov, a rozhodla o uzavření smlouvy, následně byla seznámena s dopisem o 
odstoupení Vodo-topo instalace s.r.o. od přidělené zakázky, rozhodla na základě 
předloženého protokolu o přidělení zakázky společnosti VLIVA Krnov s.r.o., Krnov, která 
podala druhou nejnižší nabídkovou cenu a rada rozhodla o uzavření smlouvy s touto 
firmou 

- o vyhlášení záměru na pronájem mobilní ledové plochy v areálu TJ Sokol ve Vrbně pod 
Pradědem pro období od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 za cenu 1 Kč/měsíc. Město uhradí 
nájemci náklady na elektrickou energii. 

- o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování veřejných WC 
mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem na období od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017 

- o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Moravskoslezským krajem a 
městem Vrbnem p. P. ve výši 10 mil. Kč na výstavbu hasičské zbrojnice 

- o přidělení odměn za 2. pololetí roku 2016 pro ředitele příspěvkových organizací na 
základě sebehodnotících zpráv 

- o přijetí finančního daru ve výši 50.000 Kč k využití na ochranu životního prostředí, 
především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu a rozhodla o uzavření 
darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vrbnem 

- o přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč a o uzavření darovací smlouvy s Ing. Petrem 
Grossem   

 
rozhodla 
- o bezplatném převodu movitého majetku z kuchyně bývalého Sportovního gymnázia na 

příspěvkové organizace a spolky dle upraveného návrhu 
- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provádění pěstební a těžební činnosti 

včetně odkupu dříví mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 
VRBNO, s.r.o. 

- o udělení výjimky z OZV č.3/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství na akci Vánoční jarmark ve Vrbně konaný od 14. do 18.12.2016 od 
10,00 do 22,00 hod. 

  
 

- Odvolala členku školské rady Bc. Dagmar Podešvovou a jmenovala za zřizovatele paní 
Ivanu Remešovou, 
 

 
Vyjádřila 
- souhlas s finanční podporou ve výši 50.000 Kč Sportovnímu klubu ve Vrbně pod 
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Pradědem, z.s. na dofinancování projektu Podpora materiálně technické základny sportu 
- pořízení sněžného skútru 
 
 

Byla seznámena 
 
- s náklady na provedení dešťové kanalizace k zajištění odvodnění pozemku u kostela 
 
- s návrhem řešení možného rozšíření vodovodu v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 

Vrbno pod Pradědem a uložila MPO zajistit průzkum zájmu o připojení obyvatel na nový 
vodovod v Mnichově a zjistit podmínky dotačních titulů, rada byla následně seznámena s 
výsledkem průzkumu zájmu o připojení obyvatel na nový vodovod v Mnichově a 
s podmínkami dotačních titulů 

- s hospodařením města za období 1-9/2016 
- se školním vzdělávacím programem MŠ Jesenická na rok 2016 - 2019 s názvem "Chci 

vědět, umět, znát ..." 
- s informaci o získání dotace na restaurování náhrobku A. H. Roessner a rozhodla o 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem a Jakubem Gajdou,  
- s hodnotícími zprávami Mateřské školy, Ve Svahu a  MŠ Jesenická za roky 2015/2016 a s 

výroční zprávou Základní školy za rok 2015/2016 
- se zápisy komisí a to bytové, komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany 

veřejného pořádku, komise pro rozvoj cestovního ruchu, komise pro strategický rozvoj 
- se zápisem z 9. a 10. jednání DR společnosti TEPLO Vrbno 
- s řešením technického a estetického vzhledu míst pro kontejnery na separovaný odpad 

ve městě 
- s činností Euroregionu Praděd a Dobrovolného svazku obcí Vrbenska 
- s termínem konání vánočního jarmarku ve Vrbně pod Pradědem a jeho rozsahem 
- s dopisem pana Háby a souhlasila se zněním odpovědi na dotazy 
- s dopravní obslužností ve Vrbně a souhlasila s připojením Města Vrbna p. P. k výzvě 

DSO Hlučínska a DSO Bruntálska, aby zvýšené náklady na dopravní obslužnost pokryl 
Moravskoslezský kraj a obce do doby vyřešení financování dopravní obslužnosti 
nepodepisovaly dodatky ke Smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem na rok 2017 

- s uzavřením parkoviště "U Břízy" od 13.12.do 18.12.2016 z důvodu konání vánočního 
jarmarku v rámci akce "Vrbenské Vánoce 2016" 

- s informací ředitelky Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem, o uzavření 
provozu MŠ v době od 27. 12. do 30. 12. 2016 

- s návrhem na úpravu podnájmu v městských bytech 
 
byla seznámena 
- se stížností nájemníka domu na ulici Husova 401 a souhlasila s navrhovaným zněním 

odpovědi na tuto stížnost dle důvodové zprávy a uložila MPO zajistit odstranění 
rozpadlých schodišťových stupňů před domem č.p. 401   

 . 
Dne 29. 9. proběhla Valná hromada společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.  
 
a dne 15. 11. proběhla Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO, s.r.o. 

 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti Rady města 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 267/16/2016 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
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Předkládá Ing. Adámek: 
3. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
176/12/2016-2 - zpracovat finanční analýzu rekonstrukce kulturního domu a jeho 
následného provozu 
Zodp.: Rada města        splněno  
Materiály byly předloženy na zasedání ZM v září a přijaty úkoly 
 
197/13/2016-5 - radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu 
(Penzion DOMA Mnichov) 
Zodp.: Rada města        TK: 21. 6. 2017 
Pracovní skupina se zabývala, zápis z jednání probrali RM a zadali zabývat se zadáním 
studie 
 
221/14/2016-2 - radě města navýšit plošně nájemné o 3 Kč/m2 s účinností od 1. 1. 2017 
radě města navýšit plošně nájemné o 3 Kč/m2 s účinností od 1. 1. 2017 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 268/16/2016 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
p. Malec: proč lidé, kteří dostávají peníze z TV zpět, musí si navýšit platbu? 
Ing. Pešatová: nájem je jedna věc, druhou jsou platby za služby, to není dohromady; služby 
si můžete dohodnout jinak 
 
 
Předkládá Ing. Pešatová: 
4. Zápis z jednání majetkového výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 269/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
5. Zrušení vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti - části pozemku  

parc. č. 1137/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová čte návrh usnesení, na základě písemného odmítnutí koupě p. K*** a Ing. 
K*** 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
1. ruší 
usnesení Zastupitelstva města č. 210/14/2016 ze dne 22. 6. 2016, kterým byl vyhlášen 
záměr a usnesení č. 249/15/2016 ze dne 21. 9. 2016, kterým bylo rozhodnuto o prodeji části 
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pozemku parc. č. 1137/1 zapsaného na LV554 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 270/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku  
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: žadatelem manželé I***, odbor nedoporučuje, RM i MV doporučují vyhlásit 
záměr 
starostka: v novém ÚP se se silnicí nepočítá 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 166 o výměře cca 289 m2, zapsaný na LV 179, v k.ú. Železná pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob 
zemědělský půdní fond za cenu 150 Kč/m2 

 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 271/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 967/1 
    
Ing. Pešatová: účel: výstavba DPS 
starostka: kdo byl na pracovním ZM, ten má informace, poslali jsme poštou přes náš 
systém; občany informuji, že máme záměr v našem městě vybudovat DPS, stávající domov, 
tam budova není naše, jsme v nájmu s boromejkami, budova nesplňuje žádnou z norem 
stanovených legislativou, i z pohledu hasičů je to velmi špatná budova a potřebovala by 
rekonstrukci, od boromejek nemůžeme žádat rekonstrukci, ani nemají zájem do toho 
investovat, různé úpravy kotle aj. jsou na nás, musíme lidem zajistit péči a kvalitu života 
v DPS; město se musí vážně zabývat záměrem výstavby DPS; stavba obnáší při kapacitě 90 
lůžek asi částku 100-140 mil. Kč, takovou částku město nemá a nemůže investovat, 
v současné době nejsou vyhlášeny dotace na výstavbu DPS, bruselské fondy jsou „během 
na dlouhou trať“; smlouvu s boromejkami máme do r. 2020, času moc nezbývá; dostali jsme 
zajímavou nabídku od POHODY, byli jsme v Třinci, Jablunkově, zmapovali jsme, jednali 
jsme s jednatelem, zastupitelé dostali zápis, dostali jsme návrh smlouvy; v podstatě, investor 
by vystavěl DPS, který by následně i provozoval se spoluúčastí města, to je obvyklý postup; 
je to jako když HELP-INu dáváme dotaci, tady bychom přispívali do 2 mil Kč ročně, z toho by 
byly hrazeny i vyrovnávací platby pro seniory, kteří mají nízké důchody, které na plnou 
úhradu pobytu a služeb nestačí, platby se očekávají do 12 tis. Kč; dáváme na DPS na 
provoz 2,5 mil, takže ty 2 mil jsou pro nás přijatelná alternativa; z 90 míst bude část pro 
občany s demencí, Alzheimerem aj., takové možnosti nyní nemáme; domov by přešel 
s klientelou i pracovníky do nové budovy, domov bude provozován jako nezisková 
organizace; investor po nás nechce PD ani zdarma pozemek, vše bude za úhradu, totéž 
postele, vybavení od nás, co bude vyhovující, bude odkupovat; v současné době by odkoupil 
pozemek nutný k výstavbě, je tam záměr na část pozemku, je zpracována studie a DPS by 
měl stát u současných domovů s pečovatelskou službou; je to pro nás alternativa, riziko je 
jen na straně investora 
Ing. Kudelová: na pracovní schůzce se mluvilo o výměře pod stavbou, přemýšlela jsem, 
jestli by nebylo rozumnější jednat o celé parcele, tam by mohla nastat situace, že by investor 
ten zbytek neodkoupil a neslo by to zbytečná opatření; pokud by pro investora mohla být 
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částka za celý pozemek vysoká, mohlo by se jednat, byla bych pro vyhlášení záměru a 
upravení podmínek platby 
starostka: to jsme řešili, původně měl investor žádat o 8700 m2, ale splatnost jeden rok, to 
se nám zdálo dlouhé, požádali jsme o právní poradu, právník nedoporučuje tak dlouhou 
dobu splatnosti, raději ať přistoupíme ke kompromisu; dohodli jsme, že v prvním roce si 
investor odkoupí tisíc metrů a ostatní plochu si pronajme, a v druhé fázi si ji odkoupí; myslím, 
že to budou muset odkoupit, protože kde by měli zahradu a další vybavení; neošetříme to, 
abychom vnutili někomu, že musí koupit, jde o to, aby začal stavět 
Ing. Kudelová: nepřemýšlela jsem o splátce, ale že tu část pro výstavbu zaplatí hned, pak 
že úhradu další části jim město posune; o celý rok odsunout, to jsem ani neměla v úmyslu;  
investor není tlačen, aby koupil, je to otázka vyjednávání 
starostka: v tuto chvíli mě nenapadlo ani hledat zádrhel, při stavbě potřebují příjezdovou 
cestu, následně zahradu pro seniory, jsou registrovaná sociální služba, je tam i pobyt venku, 
oni by ani nesplňovali podmínky, aby dostávali státní dotace 
Ing. Kudelová: budou mít pronájem na zelené plochy, nic je nebude nutit odkoupit, na 
zbylých plochách už se nic jiného stavět nedá, když tam bude DPS 
starostka: pak by muselo zůstat v nájmu, ale domlouvali jsme a v tuto chvíli chtějí tisíc 
metrů na stavbu 
p. Janků: asi bych prodala jen pod stavbou, aby se nestalo, že koupí celé, nepostaví a 
prodají někomu jinému 
starostka: následně budeme schvalovat smlouvu, nyní jde o vyhlášení záměru 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku 967/1 o výměře cca 1000 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. a obci Vrbno pod 
Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1238-67/2016 ve 
výši 266 Kč/m2 
za účelem: výstavby domova pro seniory 
 
2. bylo seznámeno 
s nabídkou výstavby a provozu domova pro seniory společností SENIOR DOMY POHODA 
a.s. 
 
3. bylo seznámeno 
s návrhem Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci mezi městem Vrbnem pod Pradědem a 
společností SENIOR DOMY POHODA a.s. Český Těšín 
 
hlasování pro část 1.000 m2– 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se  usn. 272/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 
Ing. Pešatová: rekreační pěstitelské využití, žadatel p. T***, odbor zde nedoporučuje, RM 
ne, komise ano, je území rekreačního využití; přístup tu zajištěn bude, když se odprodá část 
pozemku, je na dohodě, jestli se zarovná pozemek, cesta tam je a zůstane 
starostka: v majetkovém výboru jsme probírali, podle odboru je nepřípustné využití, tohle je 
ale rekreační záměr, nebude to zahrádka jako osada 
p. Soudková: proč to nedoporučila RM? 
starostka: co říkal p. Fotopulos, chtěli jsme, aby se odprodalo celé, zakreslil bez těch rohů 
Ing. Müllerová: aby se zakreslila mapka, aby se jasně vidělo, jaký je přístup k zahradám; 
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ten tam je 
pí Trzaskaliková: chci se zeptat na cenu, dle ÚP cena činí 100 Kč 
starostka: podle pravidel prodáváme za vyšší, nemůžeme prodávat níž, když je znalecký 
posudek vyšší; je to vyhlášení záměru, ale nesou se s tím náklady, které jdou pak k vaší 
úhradě 
p. Trzaskalik: ohlašujeme střet zájmu, já i manželka 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
části pozemku parc. č. 1224/1 o výměře cca 700 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č. 1235-64/2016 ve výši 189 Kč/m2 

 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 273/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Prodej nemovitosti - pozemku parc. č. 342 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: je to za účelem vytvoření funkčního celku s domem č.p. za 150 Kč/m2 
 
 
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. 342 o výměře 527 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond 
 
za účelem:    funkčního celku s domem č.p. 288 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující:    B*** K*** 
za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 274/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Zahájení jednání o odprodeji pozemků města pod cizí stavbou 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odprodej pozemku pod stavbou jiného vlastníka, kde je stavba-garáž, a 
pozemek se stavbou č.p. 220 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. 

 
pověřuje 

majetkoprávní odbor zahájením jednání o odprodeji pozemků pod stavbou jiného vlastníka: 
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1) 
pozemek parc. č. 205/2 zapsaný na LV 290 jehož součástí je stavba bez č.p. (garáž) 
zapsaná na LV 427, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
2) 
pozemek parc. č. 204 zapsaný na LV 290 jehož součástí je stavba bez č.p. (garáž) zapsaná 
na LV 526, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
3) 
pozemek parc. č. 865 zapsaný na LV 554 jehož součástí je stavba s č.p. 220 (bytový dům) 
zapsaná na LV 639, v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 275/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Postoupení části smlouvy č. 188/2008-MP 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: smluvní sankce za nedoložení kolaudačního rozhodnutí, je zde i stanovisko 
právní kanceláře, lze převést na třetí osobu, vyžaduje ale souhlas postoupení strany, tedy 
města; jde o pokutu 80 tis. Kč, pokud nový kupující nepředloží kolaudační souhlas k domu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s postoupením části smlouvy č. 188/2008-MP, týkající se smluvní sankce za nedoložení 
kolaudačního souhlasu (článek 7. kupní smlouvy č. 188/2008-MP), ze společnosti IRID, s.r.o. 
(IČ: 640 84 370) na nového majitele pozemku parc. č. 1465/8 pana R*** B*** 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 276/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Kupní smlouva č. UZSVM/OOP/8119/2016-OOPM (č. města: 274/2016-MP) 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: část pozemku, kde bychom chtěli vybudovat chodník do místní části 
Mnichov, je to za přejezdem 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/OOP/8119/2016-OOPM (č. města 274/2016-MP) mezi 
Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (kupující) a 
Českou republikou zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(prodávající) týkající se pozemku parc. č. 774/2 zapsaného na LV 60000 v k.ú. a obci Vrbno 
pod Pradědem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 277/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Žádost o sdělení k parcele KN 133/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 
Ing. Pešatová: vlastník nás informuje jako vlastníka sousedního pozemku, že má záměr 
odprodat, jde o to, zda máme zájem či ne koupit 
starostka: jde o pozemek u tábora, mají žádost na dotaci v rámci sociálního začleňování, 
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myslíte si, že by město si mělo nechat? 
Nejsou připomínky 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí o sdělení k parcele KN 133/1 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 
2. rozhodlo 
nepodat žádost o odkup pozemku par. č. 133/1 zapsaného na LV 332 pro k.ú. Železná pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 278/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Snížení ostatních nákladů spojených s prodejem pozemku par. č. 923 
 
Ing. Pešatová: koupě pod vodárenským zařízením, znovu vyhlášení záměru za cenu 1 
Kč/m2 plus 50% z vynaložených nákladů na koupi; město chce od Odetky koupit pozemek 
pod vodárnou a Odetka od města koupí část pozemku u moštárny; byl nejprve návrh, že 
Odetka bude platit 100 % nákladů, to nechtěla, dohodli jsme na polovinu 
starostka: takový kompromis se dohodl při jednání s p. Sukem, jde o strategický pozemek a 
jde o částku asi 3 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zrušení části usnesení č. 123/10/2015 ze dne 16. 12. 2015, které se týká ostatních nákladů 
s prodejem 
 
2. rozhodlo 
o odchýlení od Pravidel pro prodej nemovitostí - pozemků ve veřejném zájmu, kterým je 
koupě pozemku pod vodárenským zařízením v majetku města 
 
3. stanovuje 
ostatní náklady spojené s prodejem části pozemku par. č. 923 (o výměře 199 m2 zapsaného 
na LV 554 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem) ve výši 50 % skutečně vynaložených 
nákladů 
 
4. rozhodlo 
o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 923, o výměře 199 m2 
zapsaného na LV 554 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku zahrada, způsob 
ochrany rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
 
za cenu 1 Kč/m2 + 50 % skutečně vynaložených ostatních nákladů spojených s prodejem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 279/16/2016 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
15. Zahájení přípravných prací na rozšíření vodovodu v Mnichově - III. etapa 
 
Ing. Pešatová: navrhujeme zahájení prací na nutných dokumentech pro žádosti o dotace, 
položkové rozpočty aj., tuto dotaci můžeme získat od OŽPŽ, kde dotace je až 85 %, 
odhadovaná cena projektu 6,7 mil Kč., je v souladu se strategií MSK, v Mnichově se chce 
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připojit 50 nemovitostí, tím bychom splnili jednu z podmínek pro dotaci 
pí Soudková: materiál AquaStopu byl v září, uvítala bych, kdyby byl součástí materiálu, ve 
výzvě je, že žádat mohou i obchodní společnosti, a byla bych ráda, kdyby se toho ujaly TS 
a nezůstalo to na bedrech jen města 
starostka: můžeme se podívat, u obchodních společností jsou menší dotace, otázka je, 
podíváme se na to, zde jsou jen základní údaje; nyní zastupitelstvo má rozhodnout, zda do 
rozšíření vodovodu jít 
p. Malec: proslýchá se, že dotace jsou podmíněny, že se musí na desetiletí podepsat 
souhlas se zdražováním vody 
Ing. Pešatová: to bylo u kanalizace Mnichov – Železná, tam se zvyšovala výše stočného, 
aby se vytvářely zdroje pro udržování kanalizace, neplatilo to jen pro místní část, ale pro 
celé město  
starostka: podmínka dotace platila pro celou ČR, vždy se snažíme udělat kalkulaci 
přijatelnou pro občany, nemáme zájem je finančně ničit 
Ing. Kudelová: chtěla jsem připomenout, aby jedním z prvních kroků byl propočet, jakým 
způsobem se zatíží vodné tím tříkilometrovým vodovodem, jak u kanalizací, tak u vodovodu 
se musí vytvářet zdroje na udržování investice, tohle je z národních zdrojů a nemusí být 
součástí, postřehla jsem, že mezi zájemci jsou lidé, kteří mají svou studnu, dá se 
předpokládat, že odběr nebude 120 l/os/den, může být menší, že vodu budou odebírat, jen 
když jim poklesne voda v jejich studnách 
starostka: už několik lidí hlásilo vyschlou studnu, není voda, jestliže půjde, pak vodovod 
tam uděláme a samozřejmě prověříme, jaký to bude mít dopad 
p. Kopilčák: už je rozhodnuto, kudy by se voda táhla? 
Ing. Pešatová: ano, můžete přijít za mnou, ukážu vám to 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení přípravných prací na vodovodu v Mnichově - III. etapa 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 280/16/2016 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
16. Zahájení přípravných prací na vybudování sociálních bytů 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: začali bychom se studií, chceme na Hřbitovní zrekonstruovat všech 8 
bytových jednotek, dotace je ve výši 90 %, udržitelnost projektu 5 let, max. nájem 50 Kč/m2, 
podlahová plocha je 411 m2, je možné až 11 mil Kč čerpat na opravu, nutností je zajistit 
bezbariérovost  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení přípravných prací na vybudování sociálních bytů 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 281/16/2016 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
17. Zahájení přípravných prací na regeneraci sídliště Husova 
 
Ing. Pešatová: opět vypracování urbanistické studie aj., jedná se o pořízení nového hřiště 
na sídlišti, vybudování parkovacích míst, podíváme se na zeleň, aby sídliště mělo vhodné 
vybavení 
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starostka: víme, že potřeba hřiště je, informovali jsme, že je možno získat dotace, a jakmile 
budeme žádat o dotaci, musíme už mít studii, proto chceme váš souhlas 
Ing. Pešatová: už proběhlo druhé projednání, zápis máte k dispozici, jaké požadavky 
občané mají 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení přípravných prací na regeneraci sídliště 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 282/16/2016 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová: 
18. Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: poplatek se nemění, aktualizujeme jen náklady z roku 2015 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
obecně závaznou vyhlášku 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 283/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
19. Zápis z jednání výborů 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: zápis FIN se týká návrhem rozpočtu a výpočtem pro sportovce 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 284/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
20. Rozpočtové opatření 6/2016 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: byly přijaty a zapojeny dvě dotace, na rekonstrukci pomníku a na volby do 
zastupitelstev krajů a Senátu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s rozpočtovým opatřením 6/2016, schváleným Radou města dne 17. 10. 2016 pod č. usn. 
1038/40/2016 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 285/16/2016 
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Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
21. Rozpočtové opatření 7/2016 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: zapojujeme zvýšené příjmy daní, poplatků za rekreaci, transfer 
z veřejnoprávních smluv, dotace pro hasiče, dále 50 tis za vítězství města v soutěži v třídění 
odpadů, odvod TS, v oblasti výdajů navrhuji navýšit výdajů u VO, u komunálních odpadů – 
kontejnery u recyklačního dvora a navýšení na městskou zeleň; terénní úpravy a ozelenění u 
smuteční síně, navýšení o 1,5 mil, zbytek by šel na snížení schodku rozpočtu na r. 2016 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 7/2016 podle předloženého návrhu. 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 286/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
22. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace ve 

výši 142.896 Kč 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: žádosti jsou podány v souladu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem ve výši 142.896 Kč 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Bc. Chalupa) usn. 287/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
23. Žádost ACS DRAK VRBNO o poskytnutí dotace ve výši 150.484 Kč 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: současně schvalujete i uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadateli 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 150.484 Kč spolku ACS DRAK VRBNO 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Mlynář) usn. 288/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
24. Žádost Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, přísp. organizace o 

poskytnutí dotace ve výši 163.724 Kč 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Základní škole Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, přísp. organizace 
na činnost školního sportovního klubu ve výši 163.724 Kč 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mgr. Bártek) usn. 289/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
25. Žádost Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s., o poskytnutí dotace ve 

výši 401.238 Kč 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu ve Vrně pod Pradědem, z.s, ve výši 401.238 Kč 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 290/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
26. Žádost TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace  
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Vrbno na činnost sportovního klubu ve výši 1.076.642 Kč 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Pechal) usn. 291/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
27. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací a o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: jde o doplnění, ZM projednávalo, jak jsem zmínila, nebylo usnesení 
doplněno souhlasem s uzavřením veřejnoprávních smluv, proto žádám o dodatečný souhlas 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města příjemcům: 
 

1.   Základní škola Vrbno pod Pradědem, sml. č. 132/2016, částka 137.293 Kč; 
2. Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, sml. č. 131/2016, částka 429.446 Kč; 
3. Sbor dobrovolných hasičů Vrbno, sml. č. 133/2016, částka 155.008 Kč; 
4. TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, sml. č. 129/2016, částka 1.021.000 Kč; 
5. ACS DRAK Vrbno, sml. č. 134/2016, částka 152.055 Kč; 
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6. Pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem, sml. č. 136/2016, částka 60.000 Kč; 
7. Spolek Přátelé Vrbenska, sml. č. 135/2016, částka 90.500 Kč; 
8. HELP-IN o.p.s., sml.č. 165/2016, částka 480.000 Kč 

 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Spolek 
Přátelé Vrbenska ve výši 200.000 Kč, sml. č.137/2016 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 292/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
28. Návrh rozpočtu na rok 2017  
 
Ing. Steinerová: návrh byl vyvěšen na webových stránkách i ÚD, občané i zastupitelé mohli 
vznášet připomínky, ty, které přišly, už byly projednány FIN výborem, ten doporučil návrh 
schválit; Rm projednávala a měla připomínky k navýšení výdajů na kulturu a na činnost 
Střechy; a nezapojení prostředků z revitalizace domů NSM; navýší se schodek rozpočtu z 
14 083 200 na 14 493 200 Kč a dostali jste jako zastupitelé dvě varianty, co jsme probírali na 
pracovním zastupitelstvu, žádám o schválení varianty B zohledňující připomínky RM, z řad 
občanů přišla jediná připomínka, že schodkový rozpočet by neměl být 
p. Pechal: co se týče rozpočtu, chtěl bych pochválit Ing. Steinerovou za perfektní zpracování 
podkladů; co se týče obsahu, s tím už trochu problém mám, za to nemůže Ing. Steinerová, 
ale my jako zastupitelé, co jsme prohlasovali; v době, kdy ekonomika roste, daňové příjmy 
rostou, byly 56 320 tis, pro letošek o 2 mil výše, oproti loňsku ale roste i schodek, letos 
14 460 tis.; je to skoro 12 %; nebudu zdržovat, nejsem ekonom, nevím, jak hospodaříte se 
schodkem, když se investuje, navrhuji, abychom město řídili jako rodinu, kde nevydám víc, 
než si vydělám; proto budu hlasovat tak, jak budu 
Ing. Steinerová: dlouhodobě jistě nejde hospodařit schodkově, město si to ale může dovolit 
díky úsporám z minulých období, zpracovávala jsem čísla, korekce se dělaly, vidíte, že se 
velmi zvýšily náklady na zeleň, investuje se a je to ve městě vidět, ale dlouhodobě to tak 
nepůjde, peníze našponované jsou 
starostka: počítáme také s přidělením dotací, dostali jsme zprávu, že prošel projekt na 
hasičskou zbrojnici, to je asi 19 z 21 mil výdajů; pořád ale budeme na tom velice dobře, 
dostaneme 90 % celkových způsobilých nákladů, počítali jsme s příspěvkem MSK, budeme 
mít o 9 mil. více; to je velká suma, pokud takto podepíšeme smlouvu; očekáváme také 
dotace na varovný systém, skoro 2 mil Kč, tyto věci se nyní v rozpočtu nemohou promítnout, 
dokud nemáme podepsánu smlouvu s poskytovatelem dotace; máme tam jen výdaje, příjmy 
se upraví v průběhu 
Ing. Steinerová: je to, jak říkala starostka, očekávané příjmy nelze zahrnout, hasičárna nám 
prošla a namísto 10 mil dostaneme 19 mil, to takto sníží schodek; i tak rozpočet je věc živá, 
od začátku upozorňuji, že schodek nebude tak velký, dotace nám saldo může jen vylepšit 
p. Janků: ještě by se mělo promítnout 750 tis. pro DPS 
starostka: to je opravdu třeba započítat 
p. Koruna: nárůst nákladů na provozování veřejných WC o 13 tisíc, proč tomu tak je? 
Ing. Steinerová: letos byly 72 tis. náklady, je to navýšení o 1000 Kč/měsíc 
p. Koruna: jsme jediné město, které si dovolí provozovat veřejná WC zdarma, všude se 
poplatek promítá, třeba poplatkem ve dveřích; když jsem mluvil s p. Wagnerem, říkal, že 
zámky na dveře pro poplatky jsou příliš drahé; také je položka 200 tisíc na studny, na jaké? 
Ing. Steinerová: jsou to dotace pro malé investory na studny, letos se nenaplnilo 
Ing. Kudelová: původně jsem chtěla navrhnout přesun 750 tis. za dokumentaci, která 
nebude, na opravu silnic, v zásobníku je řada věcí, které tam jsou několik let, navrhovala 
bych vydat prostředky na opravu MK, za všechna ta léta se rozpočtové změny dělají, pokud 
jsou náročnější opravy, potřebuje se více času, aby se připravilo, vysoutěžilo, tohle je můj 
protinávrh; a pak, narůstá nám daň z DPH, ale též daně právnických osob a ze závislé 
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činnosti, to trvat nebude věčně, chtěla bych upozornit, jsou nárůsty na některých položkách a 
nevím, proč tomu tak je, je to odvoz KO, o 20 %, též třídění, je to podobné, jak když chce 
šetřit p. Koruna, tady je s větším základem a je třeba se podívat, proč tomu tak je, vylepšilo 
asi hospodaření Technickým službám, odváděla se část ze zisku do rozpočtu města, je třeba 
se podívat, zda vyložené prostředky byly vydány efektivně 
starostka: vzrostl velmi náklad u sběrného dvora, lidé tam házejí věci před dvůr, to jsou 
největší položky, tak to šlo až do 800 tis., ale netvoří se černé skládky, hlavně v Mnichově, 
máme podezření, že na to hřeší podnikatelské subjekty, budeme se více pídit podle původu 
odpadu, požádali jsme o kontrolu smluv, aby to korespondovalo, zda subjekty mají smlouvy 
na odvoz odpadu 
p. Janků: čí jsou kontejnery na Myslivecké ul., ty nejsou vyvezeny snad dva měsíce, je to na 
textil 
Ing. Pešatová: budu kontaktovat společnosti, které žádaly umístění kontejnerů 
starostka: budeme urgovat, ale vraťme se k rozpočtu 
Další návrh už není 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Kudelové – v rámci varianty B převedení 750 tis. z PD na 
DPS na místní komunikace, na kapitolu 2212: 18 pro, 1 proti (p. Pechal), 0 zdržel se 
 
Ing. Steinerová: z kapitoly 4327 bude přesunuto na kapitolu 2212 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočet Města Vrbno pod Pradědem na rok 2017 dle předloženého návrhu - varianta B, 
s přesunem částky 750 tis. Kč z par. 4357 na par. 2212 
Příjmy: 115.760.400 Kč 
Výdaje: 130.223.600 Kč 
Financování: 14.463.200 Kč 
 
2. bylo seznámeno 
s rozpočtovým výhledem Města Vrbno pod Pradědem na období 2017-2021 
19 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
3. schvaluje 
rozpočet sociálního fondu na rok 2017 v členění: 
Příjmy: 340.000 Kč 
Výdaje: 340.000 Kč 
hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 293/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová 

 
 

 

29. Vyhlášení dotačních programů na rok 2017 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: stejně jako letos jsou to dotace na činnost a na akce 
 
16:36 hod – odchází p. Michalus, zastupitelů je nyní 18 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vyhlašuje 
dotační programy na rok 2017 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání kulturních a 
společenských akcí 
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hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 294/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
30. Návrhy rozpočtů DSO Vrbensko a Bruntálsko 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s návrhem rozpočtu DSO Vrbensko na rok 2017 
 
2. bylo seznámeno 
s návrhem rozpočtu DSO Bruntálsko na rok 2017 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 295/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
31. Poslední rozpočtové opatření roku 2016 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: prosím o delegaci pravomoci na radu města 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. deleguje 
Radě města pravomoc podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., provádět rozpočtová opatření 
stanovená zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - přesun 
rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž 
by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů  
do 31. 12. 2016 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 296/16/2016 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
16.38 hod. – ze sálu odchází paní Janků, zastupitelů je nyní přítomno 17 
 
 
Předkládá pí Remešová: 
32. Přísedící Okresního soudu v Bruntále 
 
pí Remešová: u přísedících končí 5leté období, rozhodli se dále pokračovat, je na Vás, zda 
je zvolíte, dalším bodem je zvolení Mgr. Rybára, v září jste p. Rybára navrhli, nyní jde čistě o 
jeho zvolení 
p. Magdálková: proč se nepostupovalo podle stanoviska odboru dozoru MV ČR, kde je 
přesně popsán doporučující postup? Zbytečně hlasujeme dvakrát 
pí Remešová: také nám přišlo zdlouhavé, ptali jsme se na okresním soudu, jestli to tak musí 
být, podíváme se ale na to, děkuji za upozornění  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
na základě požadavku předsedkyně OS v Bruntále níže uvedené kandidáty do funkce 
přísedících Okresního soudu v Bruntále: 
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- Vladimíra Chlebce, bytem **** 
- Ing. Jaroslava Madera, bytem **** 
- Miloslava Váňu, bytem **** 
 
2. volí 
uvedené kandidáty jako přísedící Okresního soudu v Bruntále pro volební období 3/2017 až 
3/2021 
 
3. schvaluje 
na základě požadavku předsedkyně OS v Bruntále, Mgr. Jakuba Rybára, bytem ****, do 
funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále 
 
4. volí 
uvedeného kandidáta jako přísedícího Okresního soudu v Bruntále, pro volební období 2016 
až 2020 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se  usn. 297/16/2016 
Předložil: Martina Sakalová  
 
16.42 hod. – vrací se pí Janků, zastupitelů je nyní 18 
 
 
33. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na rok 2017 - 2020 
   -    bez připomínek – 
pí Remešová: materiál je u mě k nahlédnutí, má asi 50 stran, ale chceme ještě tuto podobu 
upravit, doplnit, je u připomínkového řízení u poskytovatelů služeb a pracuje na něm jako 
řídící skupina 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s předpokládaným termínem předložení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 
2017-2020 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 298/16/2016 
Předložil: Ivana Remešová  
 
 
34. Zápis z jednání lokálního partnerství v rámci Strategického plánu sociálního 

začleňování  
   -    bez připomínek – 
pí Remešová: máte v příloze zápis z jednání z listopadu, bylo podáno 5 projektů, 3 jsou 
schváleny a 2 se posuzují, příští rok jich bude více 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání lokálního partnerství v rámci plnění Strategického plánu sociálního 
začleňování ze dne 9. 11. 2016 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 299/16/2016 
Předložil: Ivana Remešová  
 
 
Předkládá Ing. Adámek: 
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35. Termíny jednání Rmě a Změ Vrbna pod Pradědem na rok 2017 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2017 
 
hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 300/16/2016 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Různé, diskuse: 
p. Koruna: většinu část roku jsem mimo město, začnu proto zeširoka; na ustavujícím ZM 
prohlásilo vedení, že první jednání proběhne v úřední den, to bylo pochopitelné pro rok 2015, 
ale co se stalo, všechna zasedání se konají v úřední dny, a to by měli být úředníci i vedení 
k dispozici občanům; probíhala také anketa ke Zpravodaji, jaké bylo mé překvapení, když 
většina byla pro zachování formátu A5, ale RM rozhodla o zvětšení formátu a zdražení, 
v jiných městech jsou zpravodaje levnější nebo zdarma, třeba Uničov; jako chalupář tam 
dostávám zdarma, argument, že nebyl velký rozdíl hlasů, to neobstojí, stejné je to i v ceně; o 
kolik počtu kleslo nebo vzrostlo vydání?, a Radniční listy, to je navýšení na zbytečný plátek 
města, to může město prezentovat ve Zpravodaji; dále nákup objektu DOMA, ve městě se 
kupují věci, o kterých se dopředu ví, k čemu mají sloužit, zde se postupovalo naopak, koupil 
se objekt a nyní se hledá smysluplné využití; vedení města ani po půlroce neví, jak využít, 
v prosincovém Zpravodaji je několik úvah, město tu není od toho, aby provozovalo bistro 
nebo turistickou ubytovnu; bude město postupovat stejně u jiných objektů, např. p. Dostála? 
Problematický je i nákup „Liďáku“, mám vážné pochybnosti o technickém stavu objektu, 
několik let jsem tu pracoval a vím, v jakém je stavu, průlez v objektu, kudy se dostává déšť a 
sníh, mé pochyby jen prohlubují; ze štítového okna vidím oblohu; město by mělo o majetek 
pečovat a péčí řádného hospodáře; žádné kulturní zařízení na sebe nevydělá; je odhad, kolik 
bude město doplácet na provoz? Proč se nepostaví nový kulturní dům, odpovídající 
potřebám 21. století, co tak postavit ho u kruháče namísto Stonehenge? K čemu slouží 
nástavba MŠ Jesenická, kde byla plánována knihovna, co s prostorem po vystěhování 
hasičů, uvažuje se o přestěhování knihovny do Střechy, co využít bývalou MŠ lisoven, kde 
by mohlo být i muzeum… 
starostka: dovolím si Vás přerušit, pane Koruno, nepokládáte otázky, ale spíše bilancujete, 
jsem spíše pro to, abychom se sešli na úřadu, můžete předložit své návrhy, vysvětlili bychom 
Vám, proč jsme tak rozhodli, přijďte za mnou, co říkáte? Určitě některé konstatování je i 
z neznalosti, podle jednacího řádu vám nemůžu nechat tolik prostoru 
p. Koruna: to je úhel pohledu, kritika je nepříjemná 
starostka: tak to není, to je váš subjektivní pocit, pokud chcete konkrétní dotaz, můžete ho 
vznést, mé pozvání Vám na radnici platí 
p. Less: zpevňovaly se cesty a bylo slíbeno, že pod kontejnery, co stojí na trávě, se udělá 
zpevněná plocha, v zimě to přimrzá, nejde kolikrát ani vytlačit 
starostka: už jsme dohodnuti s TS, dělá se na to plán, bude se dělat po celém městě, 
zpevněná plocha se dělala na Sadové, kde se budoval chodník, nejsem si jistá, podíváme se 
na to, problém je ale všude stejný, píšeme si to 
p. Malec: rozumíte tomu, když je napsáno třeba zákon 2009, to platí od té doby? Podepsal 
jsem nájemní smlouvu i kauci, to v roce 2013 v březnu, nyní jsem dostal polovinu kauce, 
mám nárok přece i na úroky, podle zákona na to mám právo a nikdo mi to nedal, v TV jsem 
viděl, paní se hádala, namísto 30 Kč, co měla dostat, obec zaplatila 20 tisíc, město by se 
mělo zamýšlet 
starostka: děkuji za upozornění, odtud na to neodpovím 
Ing. Adámek: chcete odpověď písemně? - ano 
p. Malec: bude se opravovat dům pro sociálně slabé, jak dlouho to vydrží? 
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starostka: to nejsou gheta, sociálně slabí jsou i senioři, určité procento z nich, ale také 
matky samoživitelky s dítětem aj.  
p. Soudková: v červnu jsme schvalovali závěrečný účet, přesunula se účetní závěrka TS, 
schválena byla RM až v září, máme tu chybu, TS hospodaří se ziskem 400 tis., v září jiná 
částka, chci požádat radní, přijměme nápravná opatření, abychom měli schváleny účetní 
závěrky jednotlivých společnosti, dávají to na poslední chvíli, takové chyby jsou zbytečné 
starostka: zdůvodňovali jsme, že to bylo mimořádné kvůli převodu VaK, bylo to i 
s požehnáním auditora, nerada bych, aby se to vnímalo, že každý rok děláme špatně 
p. Marková: narazili jste na TS, mám dotaz, jsou popelnice na tříděný odpad, se sousedem 
tam odhazujeme sníh, ale bohužel do chvíle přijedou TS, pokud jedou pluhem, tím menším, 
kde s radlicí může jet nalevo a napravo, nám to znovu nahrne, ptala jsem se děvčat, dostala 
jsem vynadáno, proč se o to starám, no proč? Protože se o to staráme 
starostka: rozumím vám, totéž dělám u své garáže, TS na to upozorníme 
p. Súkup: trochu bych navázal k zimní údržbě, město má povoleno užití posypové soli, dělají 
se výtluky, sůl vypadne do určitého místa a roztaje, zmrazky jsou horkotěžko odstraňovány, 
nechápu, že ráno jede auto s kamínkem a posype, když se ví, že přes den bude +6 stupňů, 
měli by vzít reform a odhrnout, s Valentou jsem na to téma mluvil, proč se více nepoužívá 
základní technika, nejprve odstranit sníh, proč se dělá opačně? Nic se s danou věcí neděje. 
Druhý poznatek, uvažuje se, že by měl vzniknout „Stonehenge“, vize, že vznikne nové 
náměstí, té myšlence nevěřím, že bude fungovat pro chodce i motoristy, podívejte se, jak to 
vypadá u Alberta, chybí tam parkovací místa, měly by se vybudovat městské záchody i 
s poplatkem, ale pokud se neudělá přeložka cesty, je zbytečné o tom uvažovat, bude se o 
tom ještě jednat? Nemám dojem, že budeme mít krásné náměstí 
starostka: k zimní údržbě připomínky projednáme s p. Valentou, dnes se z jednání omluvil, 
na poradě budeme hovořit; co se týče centra, Váš názor je předčasný, nic není ukončeno, 
teprve bylo první veřejné projednání, bude se dále návrh rozpracovávat, nebude ukončeno 
ani v následujícím roce, předpokládám, že budeme prezentovat i na panelech, aby se všichni 
mohli seznámit a návrhem; mám poznámku, jak prezentujete, že je tu hlavní cesta, není 
ideální stav, ale znám spoustu náměstí, přes které prochází silnice, musíte se projet po ČR; 
ale nesouhlasím s tím, abychom měli město „zaneseno“ auty, to jako horské městečko 
nechceme, auta patří na okraj, hledejme jiné lokality pro parkování, ve hře je EnergoAqua, 
věřím, že se jednou musí zlomit, nyní nekomunikuje; nikdo o rekonstrukci centra zatím 
nerozhodl, tak to není 
 
Řízení jednání přebírá Ing. Müllerová, starostka odchází ze sálu: 
 
p. Less: mám obavu, že špice smrků v sídlištích uletí 
Ing. Kudelová: chtěla jsem zmínit ještě jednu věc, VaK byly převedeny na TS, a závěrka se 
posunula; při vytváření nových smluv provozovatel vyzýval občany k předložení výpisů 
z katastru, bylo doporučení použít CzechPoint, chápu, že se musí prokazovat vlastnictví 
napojované nemovitosti, to je oprávněné, ale kde to nebyla volba odběratelů, TS měly najít 
jiný způsob, třeba informační výpis z internetu, nepožadovat výpisy; je mi líto, když budeme 
počítat, kolik je přípojek ve městě, kolik peněz museli lidé zaplatit, aby se převedlo; měla 
jsem problém s převedením pohřebnictví na město, mám obavu, aby opět někdo nežádal 
nějaké náklady od dlouhodobých nájemců, u vody to bylo vytahování peněz z kapes 
odběratelů 
p. Janků: možná ne všichni věděli, že mohou zajít do kanceláře paní Olehlové, třeba já jsem 
tento požadavek TS nesplnila 
Ing. Kudelová: kdo vzal výzvu vážně, ten opravdu zaplatil; v tomto případě platí pravidlo: 
občané, nemusíte být příliš horliví, co kdokoli napíše 
starostka: u pohřebnictví se nepředpokládá mít nějaké výpisy 
p. Malec: o domu čp. 510 na NSM se budou měnit i dveře? Vzadu jsou nové plastové, 
budou se měnit i hlavní vchodové? 
starostka: budou, tak i zvonky, to je součást akce zateplení 
p. Magdálková: jak koleje na Zlatohorské, pokročilo to nějak? 
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starostka: Biskupské lesy mají zájem provozovat vlečku, takže se věc vrací zpět na Drážní 
úřad; teď se tam nedobře jezdí, ale koleje jsou dobrý retardér ; a protože už se nikdo 
nehlásí do diskuse, mohu všem popřát: máme před sebou krásné období svátků, chci všem 
popřát krásné a pohodové svátky a v novém roce hodně zdraví, zdraví a zdraví, snad ani nic 
jiného nebudu přát; když je člověk zdravý, věci jdou lépe, ještě ale přidám přání štěstí všem 
 
301/16/2016 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
odpovědět na dotazy občanů 
Zodp.: Rada města TK: 29. 03. 2017 
 
17.15 hod – schází se návrhová komise 
17.23 hod – tajemník Ing. Adámek čte kompletní usnesení dnešního jednání; nejsou k němu 
připomínky 
 
 
 
Květa Kubíčková poděkovala všem za účast a v 17.25 hod. ukončila 16. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Součástí zápisu je usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 
Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři 
starostky. 
 
 
 

 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

   v.r.            v.r. 
 
 
 
Ověřovatelé:       Hana Janků                Martin Pleva 
         členka ZM         člen ZM 
   v.r.              v.r. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 16. 12. 2016, podepsán 20. 12. 2016 
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