
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 6. 2017 
 
 

 
 
355/20/2017 
Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 29. 5. 2017 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 

 
 
356/20/2017 
Zpráva o činnosti rady města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 

 
 
357/20/2017 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
197/13/2016-5 - radě města předložit alternativní návrhy variant následného využití objektu 
(Penzion DOMA Mnichov) 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
317/18/2017-2 - jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu 
vodného a stočného od 1.4.2017 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Jednatel TS        splněno 
 
348/18/2017-2 - odpovědět písemně na dopis paní Anně Markové 
Zodp.: Rada města        splněno 
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350/18/2017-1 - předložit členům zastupitelstva plán oprav bytového fondu na rok 2017 a 
přehled, jak byl splněn plán oprav na rok 2016 a které akce byly přesunuty 
Zodp.: Rada města        splněno 
 

 
 
358/20/2017 
Odvolání a volba člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. odvolává 
člena majetkového výboru pana Miroslava Krupu k 30.6.2017 
 
2. volí 
člena majetkového výboru: paní Alenu Divišovou s účinností od 1.7.2017 
 

 
 
359/20/2017 
Zápis z jednání majetkového výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 

 
 
360/20/2017 
Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu bytových 
jednotek na ulici Palackého 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se sdělením k žádosti podané na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci 
převodu bytových jednotek na ulici Palackého 
 

 
 
361/20/2017 
Odpověď na návrh odprodeje pozemku parc. č. 865 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s návrhem na odprodej pozemku parc. č. 865 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
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2. schválilo 
znění odpovědi dle přiloženého návrhu 
 

 
 
362/20/2017 
Zrušení vyhlášených záměrů na prodej 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zrušení následujících záměrů na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 575 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na který 
byl vyhlášen usnesením záměr č. 171/12/2016 ze dne 30. 3. 2016 
 
1/2. 
pozemku parc. č. 283 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, na který 
byl vyhlášen záměr usnesením č. 204/14/2016 ze dne 22. 6. 2016 
 
1/3. 
pozemku parc. č. 32 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem, na který byl vyhlášen záměr 
usnesením č. 324/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 
 

 
 
363/20/2017 
Zrušení vyhlášeného záměru na zřízení práva stavby 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zrušení usnesení č. 327/18/2017 ze dne 29. 3. 2017 kterým byl vyhlášen záměr na zřízení 
práva stavby na části pozemku parc. č. 1684/1 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
364/20/2017 
Žádost o snížení kupní ceny 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí o snížení kupní ceny dle přílohy 
 
2. rozhodlo 
nevyhovět žádosti o snížení kupní ceny 
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365/20/2017 
Zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 967/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
zřídit právo stavby u nemovitosti - části pozemku: 
 
 části pozemku parc. č. 967/1 o výměře cca 2637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, který je zapsaný 
na LV 554 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 

 
za účelem:   administrativní budovy a zpevněných ploch pro domov pro 
seniory 
výše stavebního platu: 1,50 Kč/m2 za započatý rok trvání práva stavby 
doba trvání práva stavby: do 31.12.2020 
stanovení způsobu zřízení: 
pro účely stavebního zřízení dojde k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, jíž se zřídí právo 
stavby č. 128/2017-MP a následně po kolaudaci staveb bude uzavřena řádná smlouva o 
zřízení práva stavby, která se zapíše do katastru nemovitostí. 
 
Po uplynutí doby práva stavby stavebník od vlastníka odkoupí pozemek pod stavbou za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 

 
 
366/20/2017 
Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků s LČR 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na směnu nemovitostí - pozemků v majetku města: 
 
Pozemek    Katastrální území    Druh pozemku Způsob využití   Výměra m2 
1715  Vrbno pod Pradědem    ostatní plocha ostatní komunikace 1717 
179/4  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek      302 
17/2  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek    11181 
17/3  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek       550 
859/3  Mnichov p. Pradědem   lesní pozemek      4296 
1692/2  Vrbno pod Pradědem    TTP          553 
1693  Vrbno pod Pradědem    ostatní plocha ostatní komunikace   2916 
1696/4  Vrbno pod Pradědem    lesní pozemek    16675 
1696/3  Vrbno pod Pradědem    lesní pozemek                 část o výměre cca 500 
 
za pozemky v majetku Lesů České republiky s.p.: 
 
Pozemek Katastrální území Druh pozemku Způsob využití Výměra m2 
1718/1  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek      19611 
1721/2  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       2396 
896/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha  jiná plocha     3027 
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901/3  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha    ostatní komunikace     191 
1721/3  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       1221 
897/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha  jiná plocha     7614 
901/1  Vrbno p. Pradědem ostatní plocha     ostatní komunikace    1453 
1696/2  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       375 
1546/1  Vrbno p. Pradědem lesní pozemek       2750 
159/1  Železná p. Prad. ostatní plocha ostatní komunikace     304 
241  Železná p. Prad. ostatní plocha ostatní komunikace     218 
249/1  Železná p. Prad. ostatní plocha        část o výměře cca. 1000 
 

 
 
367/20/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 63/3 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
  
 části pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 500 m***, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov 

pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
53/4904/2017 ve výši 227 Kč/m2 

 
 

 
368/20/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 252 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
 části pozemku parc. č. 252 o výměře cca 457 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 

Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 55/4906/2017 ve výši 208 Kč/m2 

 
 

 
369/20/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 341 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
 části pozemku parc. č. 341 o výměře cca 850 m2, zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 
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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. 54/4905/2017 ve výši 245 Kč/m2 

 
 

 
370/20/2017 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - areálu penzionu DOMA 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
rozhodlo vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí: 
 
 pozemek parc. č. 302/1 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: zeleň, 
 pozemek parc. č. 302/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
 pozemek parc. č. 302/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
 pozemek parc. č. 302/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova bez č. p.; garáž, 
 pozemek parc. č. 303 o výměře 1004 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je budova s č. p. 257; objekt občanské vybavenosti, 
 pozemek parc. č. 304 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, 
 
to vše zapsáno na LV č. 290 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Bruntál, pro katastrální území Mnichov pod Pradědem a obec 
Vrbno pod Pradědem 
 
pod podmínkou:   za účelem turistické ubytovny nebo bydlení pro seniory 
realizace:    ujednáním o budoucí koupi nemovitosti 
podstatné náležitostí smlouvy: kupní cena 2.056.715 Kč 
 
     kupní cena je splatná do 15 měsíců od uzavření 
smlouvy 
 
     v 15 měsíčních splátkách (14 splátek ve výši 138000 Kč 
     a poslední splátka ve výši 124715 Kč) 
 
     kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení kupní ceny 
 

 
 
371/20/2017 
Prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 485/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
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rozhodnutí zastupitelstva: 
 
 části pozemku parc. č. 485/1 o výměře cca 250 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 

Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území  

 
za účelem:  získání pozemků pod tribunou ve veřejném zájmu 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující:  Vladislav Dostál 
za cenu 1 Kč/m2 

 
 

 
372/20/2017 
Prodej nemovitosti - pozemku 614/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
1/1. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/3 o výměře 259 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: I*** P*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/2. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/4 o výměře 203 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: I*** P*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/3. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/5 o výměře 259 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: M***P*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/4. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/6 o výměře 252 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
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za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: M*** C*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/5. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/7 o výměře 218 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: W*** K*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/6. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/8 o výměře 215 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM K*** T*** a M*** T*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/7. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/9 o výměře 358 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM K*** K*** a M*** K*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/8. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/10 o výměře 311 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM A*** J*** a H*** J*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/9. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/11 o výměře 239 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: Z*** J*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/10. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/12 o výměře 219 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
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způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM A*** V*** a D*** V*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/11. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/13 o výměře 230 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: J*** K*** 
  
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/12. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/14 o výměře 124 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: J*** O*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
1/13. 
části pozemku parc. č. 614/1, která je v návrhu geometrického plánu č. 724-6/2017 
označena jako parc. č. 614/15 o výměře 574 m2, zapsaná na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
za účelem: zahrádky 
způsob prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM R*** Č*** a Z*** Č*** 
za cenu dle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
2. pověřuje 
majetkoprávní odbor jednáním o prodeji pozemku parc. č. 614/16 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem,  který vznikne oddělením na základě GP 724-6/2017 
 

 
 
373/20/2017 
Prodej nemovitosti - části pozemku 1224/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodej nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
 části pozemku parc. č. 1224/1, který je zapsaný na LV 290, v k.ú. Mnichov pod 

Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, ze kterého se na základě geometrického 
plánu č. 729-49/2017 oddělí pozemek označená parc. č. 1224/22 o výměře 557 m2 

za účelem: zahrady 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: SJM E*** T*** a N*** T*** 
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1235-64/2016 ve výši 189 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 

 
 
374/20/2017 
Koupě nemovitosti - pozemků 535/2 a513 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o koupi následujících nemovitostí: 
  
1/1. 
pozemku parc. č. 513 o výměře 262 m2, který je zapsaný na LV 317 pro k.ú. a obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob 
ochrany: rozsáhlé chráněné území 
  
1/2. 
pozemku parc. č. 535/2 o výměře 341 m2, který je zapsaný na LV 317 pro k.ú. a obec Vrbno 
pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační 
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území 
za cenu: 1 Kč/m2 
prodávající: V*** D*** 
způsob prodeje: kupní smlouva 
 

 
 
375/20/2017 
Strategie rozvoje města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Strategii rozvoje Města Vrbna pod Pradědem pro období 2017 - 2023 
 

 
 
376/20/2017 
Odpis pohledávky za nájemné a služby 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé L*** H***, Bezručova 418, ve výši  
40.261 Kč dle rozhodnutí Okresního soudu 
 

 
 
377/20/2017 



 11 

Přehled plnění plánu oprav bytového fondu 2016 a plán oprav bytového fondu na rok 
2017  
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s materiálem - Plán oprav bytového fondu 2017 a přehled plnění plánu oprav za rok 2016 
 
2. ukládá 
předložit přehled všech nákladů spojených se správou bytů 
Zodp.: Rada města TK: 20. 9. 2017 

 
 

 
378/20/2017 
Zpráva revizní komise DSO Vrbensko 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s revizní zprávou komise DSO Vrbensko ze dne 23.3.2017. 
 

 
 
379/20/2017 
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Vrbenska 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Vrbenska za rok 2016, jehož 
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. 
 

 
 
380/20/2017 
Závěrečný účet DSO Bruntálsko 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Bruntálsko za rok 2016, jehož součástí je 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. 
 

 
 
381/20/2017 
Schválení účetní závěrky Města Vrbna pod Pradědem k 31.12.2016 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
účetní závěrku Města Vrbno pod Pradědem, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
 

 
 
382/20/2017 
Závěrečný účet Města Vrbna pod Pradědem za rok 2016 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
závěrečný účet Města Vrbno pod Pradědem za rok 2016, jehož součástí je zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016. 
 
2. vyslovuje 
souhlas s hospodařením za rok 2016 s výhradou. 
 
3. ukládá 
radě města, aby se ve funkci valné hromady zabývala možností předložit účetní uzávěrky 
obchodních společností do konce května kalendářního roku 
Zodp.: Rada města TK: 20. 9. 2017 

 
 

 
383/20/2017 
Rozpočtové opatření 3/2017 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 3/2017 dle přílohy. 
 

 
 
384/20/2017 
Žádost o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu žadateli dle přílohy. 
 
  
 
385/20/2017 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2017-2020 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na rok 2017 - 2020 dle předloženého návrhu 
 

 
 
386/20/2017 
Místní plán inkluze Vrbenska 2017 - 2020 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Místní plán inkluze Vrbenska 2017- 2020  - přílohu Strategického plánu sociálního 
začleňování 
 

 
 
387/20/2017 
Přísedící Okresního soudu v Bruntále 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s informací, že přísedící Okresního soudu v Bruntále Miloslav Váňa zemřel. 
 
2. volí 
paní Danu Magdálkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na funkční 
volební období  2017 - 2021 
 

 
 
388/20/2017 
Projekt "Letní příměstské tábory" 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zahájením přípravných prací a podáním žádosti o podporu na akci "Letní příměstské 
tábory ve Vrbně" do výzvy Místní akční skupiny Hrubý Jeseník v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, Prorodinná opatření I. 
 

 
 
389/20/2017 
Technické zhodnocení vozidla PVP 27 T815 (hasičská plošina) 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
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1. bylo seznámeno 
s možným řešením obnovy výškové techniky JSDHO Vrbno pod Pradědem 
 
2. souhlasí 
s uvedenou variantou obnovy výškové techniky JSDHO Vrbno pod Pradědem 
 
3. rozhodlo 
o nákupu vozidla Tatra, model SUM MP 27-2, rok výroby 1990 
 
4. rozhodlo 
o podpisu smlouvy s firmou VeaCom s.r.o., Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 
 
5. rozhodlo 
o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Technické zhodnocení 
hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ 
 
6. rozhodlo 
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Městem 
Vrbno pod Pradědem a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Technické 
zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“ 
 

 
 
390/20/2017 
Různé, diskuse 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
odpovědět na dotazy občanů a zastupitelů 
Zodp.: Rada města TK: 20. 09. 2017 

 
 

 
 

 

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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