
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 10. 7. 2017 OD 16:00 HODIN 

V PŘÍSTAVBĚ RADNICE 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková v 16 hod zahájila a řídila 21. zasedání Zastupitelstva 
města Vrbna pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a 
přítomné občany. Přítomno je 16 členů ZM. Jednání je usnášeníschopné. 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny   
 
Později přijde:                        p. Michalus 
 
Omluveni:   manželé Trzaskalikovi, p. Pechal, Bc. Chalupa 
 
Návrhová komise:  Mgr. Bártek, p. Dudík 
   
Ověřovatelé zápisu:  p. Soudková, p. Janků – obě souhlasí 
                  
Hlasování   16 – 0 – 0  
 
Sčitatel:   Ivana Remešová, DiS.     
                                                                                                   
 
Zapisovatelka:  Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
 
 Program Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 

1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru  
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru 
4. Rozpočtové opatření 4/2017 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 21. 6. 2017 
 
Ověřovatelé nemají připomínky k zápisu, 16 – 0 – 0  
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 
V 16:02 hod přichází p. Michalus, zastupitelů je nyní přítomno 17.  
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 391/21/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s. 
 
Ing. Steinerová: omlouvám se, že jsme museli svolat jednání, mimo plán ale je to nutné. 
Úvěr po celou dobu splatnosti 15 let, možná si na něj nesáhneme nikdy, je lépe vyčerpat a 
využít pro financování jiných akcí. Je to ve Vaší kompetenci.  
starostka: peníze využijeme na rekonstrukci kulturního domu, peníze ušetřené pro 
hasičskou zbrojnici, počítáme, že budou využity na tento projekt; jinak chci poděkovat Jitce 
Steinerové, několikrát vyjednávala úvěr, nebylo jisté, že budou souhlasit se změnou využití, 
podařilo se to a je to výhodná věc. Je to rozumný krok, řešení, které šéfka FIN odboru našla. 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10869/16/LCD, uzavřenou dne 24.6.2017 s 
Českou spořitelnou a.s., kterým se prodlužuje doba čerpání úvěru do 31.12.2017. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 392/21/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s. 
    
starostka: zde je jen změna účelu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10869/16/LCD ze dne 24.6.2017, uzavřená s 
Českou spořitelnou a.s., kterým se rozšiřuje účel poskytnutého úvěru. 
 
hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 393/21/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
4. Rozpočtové opatření 4/2017 
 
Ing. Steinerová: sportovní klub dostal příslib příspěvku na nákup sněžného skútru, ale 
MŠMT dotace zatavilo, klubu jsme schválili na spolufinancování 50 tis. korun. Peníze 
nemáme, přesunuli jsme na kapitolu sportu, jde o přesun z kapitoly na kapitolu. Neustále 
docházejí některé „průtokové“ dotace, pro knihovnu a DPS, už jsou na účtech příjemců, ale 
musí projít změnou, musí být zaúčtováno. Poskytovatel posílá městu a my pak dál, musí se 
objevit v příjmech i výdajích. Takže je tu 50 tis. na sportovní klub, pro hasiče, DPS a 
knihovnu 
starostka: ministerstvo zastavilo všechny dotace a je na úpravu běžeckých tras 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 4/2017 dle přílohy. 
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hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 394/21/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Různé, diskuse: 
pí Soudková: kontejnery na oblečení ve městě už nebudou? Byl u nich vždy binec, ale jestli 
bychom nesehnali jinou firmu, která by byla solidnější 
starostka: jsou vyhlašovány sbírky pro Diakonii, přeplňovalo se kde čím; ta firma kontejnery 
neodvážela, neplnila si povinnosti 
pí Soudková: Husqvarna požádala o prodej pozemku, je tam nějaký posun? 
starostka: dohodli jsme, že si dají žádost o pronájem 
p. Michalus: chci informovat, že v Železné asi máme „železné“ muže, dávali jsme bannery, 
jsou vyvrácené značky, informační cedule u autobusu a pro cyklostezku;  
pí Janků: na Chelčického nejde slyšet rozhlas, neslyšela jsem, kde nepoteče voda 
starostka: dávali jsme na web informaci, že se bude měnit frekvence vysílání, není ještě 
v pořádku 
pí Janků: důležité hlášení by se mělo opakovat, než lidé zaslechnou, nemusí zachytit; 
nesplňuje to svůj účel 
Ing. Adámek: dříve se opakovalo a lidem to vadilo 
pí Janků: hlášení o výlukách vody a elektřiny jsou důležité 
starostka: frekvence by se měly zlepšit 
 
V návrhu usnesení nedošlo ke změnám, návrhová komise souhlasí se zněním. 
 
 
Květa Kubíčková poděkovala všem za účast a v 16:20 hod ukončila 21. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. Součástí zápisu je usnesení z 21. 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 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Jana Soudková       Hana Janků 
        členka ZM          členka ZM 
   v.r.      v.r. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 10. 7. 2017, podepsán 13. 7. 2017 
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