
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

48. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 22. 2. 2017 
 

 
 
1218/48/2017 
Zahájení a schválení programu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 
 

 
 
1219/48/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
 
1184/45/2017-2 - zajistit ořezy vegetace dle návrhu, s vyřazením lokality označené v 
obrazové dokumentaci číslem 17 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      TK: 15. 3. 2017 
 
1184/45/2017-3 - komisi prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 
navrhnout řešení dopravní situace v lokalitě označené číslem 22 
Zodp.: Ivana Remešová DiS.     TK: 15. 3. 2017 
 
1188/45/2017-3 - MPO zpracovat předběžné ocenění navržených akcí oprav MK 2017 k 
rozhodnutí o jejich provedení v roce 2017 
Zodp.: Ing. Pešatová Iveta      splněno 
 
1190/45/2017-1 -  redakční radě Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska připravit návrh pravidel 
pro vydávání tohoto periodika i s návrhem úhrad za zveřejnění článků vyžádaných obcemi 
mikroregionu Vrbenska a dalšími subjekty 
Zodp.: Hana Janků       splněno 
 
1198/47/2017-4 - jednateli vyhotovit dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele k 
uvedenému bodu 
Zodp.: Zdeněk Valenta       splněno 
 

 
 
1220/48/2017 
Valná hromada společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
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Rada města Vrbno pod Pradědem v působnosti valné hromady TEPLO VRBNO s.r.o. po 
projednání: 
 
1. volí 
předsedající valné hromady Ing. Pavlu Müllerovou a zapisovatelku valné hromady Mgr. 
Alenu Kiedroňovou 
 
2. odvolává 
Jaroslava Marťána, nar. ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem z funkce jednatele 
společnosti k 28. 2. 2017 
 
3. odvolává 
z funkce členů dozorčí rady: 
 
Mgr. Tomáše Kočičku, nar. ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Karla Michaluse, nar. ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
Ing. Jitku Steinerovou, nar. ***, bytem ***, 793 31 Rudná pod Pradědem 
Jana Jurika, nar.***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Mgr. Fotise Fotopulose, nar. ***, bytem***, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
4. jmenuje 
Otu Scholze, nar. ***, bytem ***, 793 26, do funkce jednatele společnosti od 1. 3. 2017 
 
5. jmenuje 
do funkce členů dozorčí rady: 
  
Karla Michaluse, ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
Ing. Jitku Steinerovou, nar. ***, bytem ***, 793 31 Rudná pod Pradědem 
Jana Jurika, nar. ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Mgr. Fotise Fotopulose, nar. ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Zdeňka Holuba, nar. ***, bytem ***, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
6. rozhodla 
o uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele 
 
7. bere na vědomí 
zdůvodnění termínu splatnosti vratek záloh od jednatele, ten je převede po ukončení všech 
reklamací bezodkladně 
 
8. bere na vědomí 
zápis dozorčí rady 
 

 
 
1221/48/2017 
Zásady pro vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
s přehledem nákladů a příjmů za Zpravodaj v letech 2007-2016 
 
2. souhlasí 
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se zněním Zásad pro vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska 
 

 
 
1222/48/2017 
Žádost o spolupráci - OnkoMaják 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem 
 
1. byla seznámena 
s nabídkou spolupráce s občanským sdružením OnkoMaják, které se zaměřuje na 
preventivní akce na léčbu karcinomu plic a kolorektálního karcinomu 
 

 
 
1223/48/2017 
Zápis s komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku č. 
1/2017 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro prevenci kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku č. 
1/2017 ze dne 25. 1. 2017 
 

 
 
1224/48/2017 
Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem  
 
1. byla seznámena 
se zápisem komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 1/2017 
 
2. ukládá 
řešit možnosti výměny nabíjecích baterií na elektrokola v půjčovně kol provozované městem 
a vytvoření sítě pro nabíjení elektrokol v okolí Vrbna p. P. 
Zodp.: Ivana Remešová TK: 15. 03. 2017 

 
 

 
1225/48/2017 
Zápisy z kulturní komise  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po  
 
1. byla seznámena 
se zápisem kulturní komise č. 7/2016, č. 8/2016 a č. 1/2017 
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1226/48/2017 
Směrnice Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem 
Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
směrnici Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Vrbno 
pod Pradědem. 
 

 
 
1227/48/2017 
Přijetí darů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o přijetí finančních darů na nákup termovizní kamery pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů ve Vrbně pod Pradědem od dárců: 
 
ATQ s.r.o., Dělnická 643, Vrbno p.P. ve výši 5.000 Kč 
MADER lesnická firma, s.r.o., Železná 157, Vrbno p.P. ve výši 5.000 Kč 
Ing. Petr Gross s.r.o., Dělnická 644, Vrbno p.P. ve výši 25.000 Kč 
Pradědský lesní závod, a.s., Nádražní 599, Vrbno p.P. ve výši 10.000 Kč 
Naděžda Klíčová. Mnichov 311, Vrbno p.P ve výši 2.000 Kč 
 

 
 
1228/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Vrbenské klubíčko, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskynutí dotace z programu I na činnost ve výši 15.000 Kč žadateli - Vrbenskému 
klubíčku, z.s. 
 

 
 
1229/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu I na činnost ve výši 20.000 Kč žadateli - spolku Osoby 
zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem 
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1230/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Domov pro seniory 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci žadateli - Domovu pro seniory Vrbno, p.o. - na akci "První domovní 
festival pro seniory Vrbna pod Pradědem" 
 

 
 
1231/48/2017 
Žádost o dotaci na akci "Jedeme v tom společně 2" - Domov pro seniory 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 40.000 Kč žadateli, Domovu pro seniory Vrbno, 
p.o., na akci "Jedeme v tom společně 2, aneb Jedeme do Paříže" 
 

 
 
1232/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - ZUŠ Bruntál, pobočka Vrbno 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci žadateli - Základní umělecké škole Bruntál, pobočce Vrbno 
 

 
 
1233/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 15.000 Kč žadateli - Sboru dobrovolných hasičů 
Vrbno pod Pradědem - na akci Dětský den v Mnichově "HASIČI S DĚTMI" a večerní zábavu 
pro veřejnost 
 

 
 
1234/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okrsek č. 1 
Vrbensko 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 10.000 Kč žadateli - Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska - Okrsku č. 1 Vrbensko - na akci Okrsková soutěž v požárním sportu a hře Plamen 
2017 mladých hasičů 
 

 
 
1235/48/2017 
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro sportovní klub Český rybářský svaz MO 
Vrbno pod Pradědem,z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí individuální dotace pro žadatele - Český rybářský svaz MO Vrbno pod 
Pradědem - ve výši 25.840 Kč 
 

 
 
1236/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - ZO Český svaz chovatelů Vrbno - program I. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu I na podporu činnosti spolků ve výši 10.000 Kč žadateli - ZO 
Českému svazu chovatelů Vrbno 
 

 
 
1237/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - ZO Český svaz chovatelů Vrbno - program II. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II. ve výši 10.000 Kč žadateli - ZO Českého svazu chovatelů 
Vrbno - na akci Výstava králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů 2017 
 

 
 
1238/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace Kynologickému svazu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci žadateli - Českému kynologickému svazu ZKO Vrbno pod Pradědem 
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1239/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 15.000 Kč žadateli - Římskokatolické farnosti 
Vrbno pod Pradědem - na akci "Benefiční koncert na podporu záchrany kostela Sv. Michaela 
ve Vrbně pod Pradědem" 
 

 
 
1240/48/2017 
Žádost o přidělení dotace - Spolek Přátelé Vrbenska 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu I na podporu činnosti žadateli - Spolku Přátelé Vrbenska - ve 
výši 15.000 Kč 
 

 
 
1241/48/2017 
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na Asistenční, mediační a terapeutické 
centrum v Bruntále 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout finanční příspěvek na provoz Asistenčního, mediačního a terapeutického 
centra v Bruntále 
 

 
 
1242/48/2017 
Žádost o dotaci - Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem (Letní koncert) 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci žadateli - Pěveckému sboru města Vrbna pod Pradědem - na akci Letní 
koncert 
 

 
 
1243/48/2017 
Žádost o dotaci - Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem (Vánoční koncert) 
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Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 15.000 Kč žadateli - Pěveckému sboru města 
Vrbna - na akci Vánoční koncert 
 

 
 
1244/48/2017 
Žádost o dotaci - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 (Haloweenský 
průvod) 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci žadateli - Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 - na akci 
Haloweenský průvod 
 

 
 
1245/48/2017 
Žádost o dotaci - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 (Kouzelný 
karneval) 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 6.000 Kč žadateli - Mateřské škole Vrbno pod 
Pradědem, Jesenická 448 - na akci Kouzelný karneval s názvem "CIRCUS" 
 

 
 
1246/48/2017 
Žádost o dotaci - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 (Maškarní bál) 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
neposkytnout dotaci žadateli - Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 - na akci 
Maškarní bál 
 

 
 
1247/48/2017 
Žádost o dotaci - Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 (Výprava do 
historie) 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
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neposkytnout dotaci žadateli - Mateřské škole Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 - na akci 
Výprava do historie 
 

 
 
1248/48/2017 
Žádost o poskytnutí individuální dotace na činnost sportovního oddílu Horolezecký 
oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.016 Kč na činnost sportovního klubu Horolezecký 
oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s. 
 

 
 
1249/48/2017 
Žádost o individuální dotaci pro sportovce - jednotlivce - Jiří Petruš 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč pro sportovního jednotlivce Jiřího Petruše 
 

 
 
1250/48/2017 
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro sportovce - jednotlivce - Vojtěch Kmínek 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč pro sportovního jednotlivce Vojtěcha 
Kmínka 
 

 
 
1251/48/2017 
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 869/1 o výměře 609,5 m2 v  k.ú. Vrbno 
pod Pradědem 
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1252/48/2017 
Smlouva o uzavření věcného břemene - služebnosti č. 26/2017-MP 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8011946/VB/1 (číslo 
smlouvy města: 26/2017-MP) mezi Městem Vrbnem pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 
Vrbno pod Pradědem (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, 
zastoupené společností ENERGOROZVODY, s.r.o., IČ: 25368475, se sídlem Počernická 
168, 100 99 Praha 10, za kterou jedná Milan Jeřábek (strana oprávněná), týkající se 
pozemku ve vlastnictví strany povinné parc. č. 967/1 zapsaného na LV 554 v k.ú. a obci 
Vrbno pod Pradědem, na kterém se zřídí břemeno spočívající v podzemním kabelovém 
vedení NN 
 

 
 
1253/48/2017 
Rozšíření rybníka na pozemku p.č. 1498 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s rozšířením rybníka na pozemku parcelního čísla 1498 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za 
těchto předpokladů: 
 doložení kladného stanoviska hydrogeologických poměrů v místě, firmou Lesprojekt 

Krnov, Ing. Řehkou, který v minulosti zpracoval dvě dokumentace, které se zabývají 
zadržováním a odváděním balastních vod z pozemků a komunikace Na Bělidle 

 před zahájením stavby je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě 
 

 
 
1254/48/2017 
Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů (potravinářské tuky z domácností) mezi 
městem Vrbnem pod Pradědem a firmou EKO-PF spol. s r.o. se sídlem Hlincová Hora 60,  
373 71 Hlincová Hora 
 

 
 
1255/48/2017 
Nová pravidla pro hospodaření s byty 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem s platností od 
22.02.2017 
 
2. ruší 
předchozí Pravidla, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku Města 
Vrbna p.P., která byla schválena Radou města, č. usnesení 268/11/2015 ze dne 29.04.2015 
 
3. ukládá 
zpracovat pravidla pro poskytování úroků z jistiny nájemníkům 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 15. 03. 2017 

 
 

 
1256/48/2017 
Přidělení bytu č. 2, Jesenická 136 mimo pořadník 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 2 na ul. Jesenická 136 mimo pořadník paní J*** J*** 
 

 
 
1257/48/2017 
Převod práv a povinností k bytu č. 10, Ve Svahu 429 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s převodem práv a povinností k bytu č. 10, Ve Svahu 429, z pana S*** O*** na manžele V*** 
a J*** Č*** 
 

 
 
1258/48/2017 
Demolice komína - Husova 492 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s výsledkem poptávkového řízení na demolici komína u domu č.p. 492 na ulici Husova 
 
2. rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo na demolici komína na ul. Husova u domu č.p. 492 s firmou ViS 
San - Tomáš Mysliveček, se sídlem Vojice 1, Hořice, IČO: 60925779 
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1259/48/2017 
Smlouva o členství ve Sdružení pohřebnictví 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uzavření Smlouvy o členství ve Sdružení pohřebnictví v ČR, mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a Sdružením pohřebnictví v ČR, z.s 
 

 
 
1260/48/2017 
Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO 
s.r.o. 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. byla seznámena 
s odstoupením Bc. Ondřeje Chalupy z funkce člena dozorčí rady společnosti TECHNICKÉ 
SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
 

 
 
1261/48/2017 
Přidělení bytu č. 12, nám. Sv. Michala 509 mimo pořadník  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 12 na nám. Sv. Michala 509 mimo pořadník paní M*** D*** 
 

 
 
1262/48/2017 
Přidělení bytu č. 4, Jesenická 136 mimo pořadník  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení bytu č. 4 na ul. Jesenická 136 mimo pořadník paní J*** F*** 
 

 
 
1263/48/2017 
Žádost o dotaci na mobiliář  
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na mobiliář z dotačního titulu Ministerstva zemědělství - Podpora 
pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 
 

 
 
1264/48/2017 
Spolufinancování projektu "15 let spolupráce mezi Vrbnem p. P. a Glogówkem" 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
spolufinancovat projekt "15 let spolupráce mezi Vrbnem p. P. a Glogówkem" ve výši 15 % 
celkových výdajů 
 

 
 
1265/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek PRADĚD - Vrbenská střela 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 4.000 Kč žadateli - Mysliveckému spolku PRADĚD, 
z.s. - na akci Vrbenská střela - Pohár starosty města - veřejná střelecká soutěž, III. ročník 
 

 
 
1266/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek PRADĚD - Veřejný střelecký závod 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 15.000 Kč žadateli - Mysliveckému spolku 
PRADĚD, z.s. - na akci Veřejný střelecký závod - O CENU PRADĚDU 2017 
 

 
 
1267/48/2017 
Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek PRADĚD - Letní slunovrat - zvěřinové 
hody 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o poskytnutí dotace z programu II ve výši 7.000 Kč žadateli - Mysliveckému spolku PRADĚD, 
z.s. - na akci Letní slunovrat - zvěřinové hody 
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1268/48/2017 
Osazení nadzemního požárního hydrantu 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se stavbou "Osazení nadzemního požárního hydrantu" na pozemku p.č. 698/2 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, investor stavby: Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Jesenická 146/28, 793 
26 Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
1269/48/2017 
Uvolnění finanční částky na 20. ples města 
 
 
Rada města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodla 
o uvolnění částky 3.000 Kč z rozpočtu města na zakoupení hodnotné ceny při příležitosti 
konání 20. ročníku plesu města 
 

 

 
 

 

Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
Místostarostka 

v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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