
 
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

ZÁPIS 
 

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM, 
 KTERÉ SE KONALO DNE 18. 12. 2017 OD 16:00 HODIN 

V SÁLE STŘEDISKA CHYTRÝCH AKTIVIT 
 
1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 
 
Starostka města Květa Kubíčková zahájila a řídila 23. zasedání Zastupitelstva města Vrbno 
pod Pradědem. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. 
Přítomno je 20 členů ZM. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny    
 
Později přijde:     Mgr. Zdeněk Bártek                  
  
Omluveni: 0  -  
 
Návrhová komise: p. Dudík, pí Trzaskaliková, oba souhlasí  
   
hlasování 20 – 0 – 0    
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Chalupa, p. Mlynář, oba souhlasí 
                   
Sčitatelka hlasů: Barbora 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. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 46/1, části 63/1 a části 65 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 122 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 156 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemku 223/1 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 467 
10. Vyhlášení zaměru na prodej nemovitostí - pozemku 1013 a části pozemku 1012/1 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1223/1 a 1223/2 
12. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků mezi Biskupstvím ostravsko - 

opavským a městem 
13. Zrušení vyhlášených záměrů na prodej nemovitostí - pozemků 
14. Zrušení vyhlášeného záměru na směnu nemovitostí - pozemků s vlastníkem pozemků 

podél betonárky 
15. Prodej nemovitosti - části pozemku 341 
16. Prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1221/1 
18. Prodej nemovitosti - pozemku 1465/15 
19. Zrušení rozhodnutí na prodej nemovitostí - pozemků 
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20. Koupě nemovitosti - části pozemku parc. č. 194/1 
21. Směna nemovitostí - část 63/3 za část 58/1 
22. Stáhnutí nabídky k odkupu pozemku parc. č. 446/9 
23. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
24. Zřízení věcného břemene - služebnosti skluzu dešťové kanalizace 
25. Zřízení věcného břemene - služebnosti veřejného chodníku s právem chůze 
26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.  311/2017-

MP 
27. Přijetí nemovitého daru - části pozemků 1372, 1373 a 1839/1 
28. Dodatek č. 1 ke smlouvě s MSK na technické zhodnocení hasičské plošiny 
29. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko 
30. Seznam podaných projektových žádostí o dotaci 
31. Zápis z jednání finančního výboru 
32. Rozpočet města na rok 2018 
33. Rozpočtové opatření 6/2017 
34. Rozpočet DSO Vrbensko 
35. Rozpočet DSO Bruntálsko 
36. Vyhlášení dotačních programů na rok 2018 
37. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace ve výši 

125.660,- Kč 
38. Žádost Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, přísp. organizace o 

poskytnutí dotace ve výši 145.173,- Kč 
39. Žádost ACS DRAK VRBNO o poskytnutí dotace ve výši 175.925,- Kč 
40. Žádost Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem , z.s. o poskytnutí dotace ve výši 

402.269,- Kč 
41. Žádost TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 1.038.845,- Kč 
42. Odměňování zastupitelů od 1.1.2018 
43. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2017 
44. Návrh OZV 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
45. Informace a výsledky z jednání pracovní skupiny pro převod majetku TEPLU VRBNO 

s.r.o. 
46. OZV č. 3/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
47. Zápis z jednání kontrolního výboru 
48. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2018 
49. Různé, diskuse 
 
 
 
1. Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 20. 9. 2017 
Hlasování: 20 – 0 – 0  
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
Hlasování: 20 – 0 – 0  
 
hlasování Viz výše usn. 433/23/2017 
Předložil: Květa Kubíčková  
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Předkládá Ing. Müllerová: 
2. Zpráva o činnosti rady města 
   -    bez připomínek – 
Od posledního zastupitelstva proběhla 4 jednání rad, poslední dne 29.11. 
 
RM schválila 
 

- rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací 
- "Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem pro zimní 

období 2017-2018" 
- pořadník na městské byty pro rok 2017/2018 a pořadník na byty v domě s 

pečovatelskou službou 
- uzavření nových veřejnoprávních smluv mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcemi 

Karlovice, Ludvíkov a Karlova Studánka týkající se výkonu přenesené působnosti v 
oblasti projednávání přestupků 

- kalkulaci nájmu hrobových míst za rok 2017, ceník za pronájem hrobových míst  
na rok 2018, kalkulaci Smuteční obřadní síně za rok 2017 (provedení obřadu), a ceník 
Smuteční obřadní síně na rok 2018 

 
Souhlasila 

- se zněním písemné výzvy na zakázku malého rozsahu "chodník podél silnice 
III/44519 a silnice III/44520 Mnichov - Železná" 

- aby "Vrbenské slavnosti" organizačně zajišťovalo Středisko kultury a vzdělávání 
Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace ve dnech 9. – 10.6.2018 

 
Stanovila  

- Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1. 11. 2017 
- pracovní skupinu k navržení nejlepší varianty převodu majetku na společnost TEPLO 

VRBNO s.r.o.  
 

Rozhodla 
- vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávací řízení „Technické zhodnocení 

hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815" a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou 
SIEME, s.r.o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.1.2017 na provedení pěstebních 
a těžebních prací včetně odkupu dřeva v lesích v majetku Města Vrbna pod 
Pradědem mezi Městem Vrbnem pod Pradědem a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI 
VRBNO 

- o přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Ing. Petr Gross, s.r.o. na 
uspořádání vánoční večeře pro sociálně slabé občany 

- o uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství s JUDr. Miroslavou Virágovou 
a uzavření dohody s Mgr. Miroslavem Piňosem od 1. ledna 2018  
do 31. prosince 2018 

 
Jmenovala 

- ke dni 1. 10. 2017 paní Pavlínu Lesniakovou na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvkové 
organizace            

 
Byla seznámena 

- s činností Asistentů prevence kriminality na území města Vrbna pod Pradědem v 
období od 7/2017 do 10/2017 

- s návrhem rozpočtu města na rok 2018 
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Dne 27.9. a 5.12. proběhla jednání Valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 

 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 434/23/2017 
Předložil: Ing. Pavla Müllerová  
 
 
Předkládá Ing. Adámek: 
3. Kontrola plnění usnesení 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
427/22/2017-2 - ustavit pracovní skupinu k navržení nejlepší varianty převodu majetku na 
společnost TEPLO VRBNO s.r.o. 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
432/22/2017-2 - předložit zastupitelům seznam podaných žádostí o dotaci a informaci, v 
jakém stavu se nacházejí 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
 
Diskuse: 
p. Súkup: minule se hovořilo o nabídce pozemků Energoaquy, nevidím v programu, jak tedy 
město rozhodlo? 
starostka: EA zatím nedala cenovou nabídku, nepotvrdila, že nám, pozemek prodá, je 
v jednání a počítá se s tím, jednají také Biskupské lesy; v tuto chvíli chceme v rámci pracovní 
skupiny jsme se dohodli, že v rámci cenové nabídky, která mi byla neoficiálně sdělena 
telefonicky, prioritní je pro nás parkoviště u MŠ 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 435/23/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
Předkládá Ing. Pešatová: 
4. Zápisy z jednání majetkového výboru 
    
pí Soudková: chybí mi v zápisu stanovisko majetkového výboru, nikde jsem nenašla, chtěla 
bych vysvětlit, kdo zapisoval; stanovisko není dohledatelné, nechybí ještě ve složce nějaký; 
je jen shrnutí, na co bychom chtěli záměr, ale stanovisko výboru, tu není zápis 
p. Kopínec: podívám se do zápisu, vždy píšeme stanovisko; nevím, co se stalo, dohledáme 
a sdělíme 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z jednání majetkového výboru 
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hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 436/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
 
 
5. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemku 46/1, části 63/1 a části 65 
 
Ing. Pešatová: teprve dnes jsem obdržela znalecký posudek, cenu sděluji nyní, MV souhlasí 
pod podmínkou zřízení věcného břemene, komise výstavby nesouhlasí, je nesystémové 
řešení, město si má vyžádat od Lesů ČR stanovisko; za tímto účelem není nutná změna 
vlastníka, svozová cesta by nemusela být přínosem, komise žádá řádnou projektovou 
přípravu 
Ing. Kudelová: vzhledem k tomu, že jsem členkou komise výstavby, nebyla jsem tam sice 
přítomna, ale domlouvali jsme se per rollam, nevíme, jak dlouho bude trvat, jak investice má 
či nemá smysl pro město či soukromníka, který ponese určité břemeno, to by mělo spadat na 
toho, kdo cestu potřebuje pro výraznější odvoz; pokud jiná cesta neexistuje, a situace 
spěchá, měli bychom dát na zvážení, jestli by tam nemělo být zřízeno právo stavby; jiná 
cesta neexistuje, ale doporučovali bychom dle názoru komise výstavby zaměřit se na 
odvádění dešťových vod, je spodnicová cesta a se stékajícími vodami jsme měli problém, 
když se pustilo do příkopy ke kostelu, v době větších srážek by mohlo vytvářet velké 
problémy; jinak se domnívám, protože by tam měl vzniknout areál, stojí za zvážení, aby 
nebyl další výjezd na komunikaci, ale aby výjezd ústil na tuto cestu; pokud jsme v takové 
situaci, že není možné, vyhlášení záměru podpoříme 
p. Kopínec: Lesy ČR vědí, že všechny porosty od Karlovic půjdou tudy, přes Zadní Ves je 
nikdo nepustí, proto se p. Klíč k tomu takto postavil 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 46/1 o výměře 6465 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond 
 
1/2. 
části pozemku parc. č. 63/1 o výměře cca 2090 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: zemědělský půdní fond 
 
1/3. 
části pozemku parc. č. 65 o výměře cca 500 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
dobývací prostor 
 
za cenu dle znaleckého posudku č 2017/4170/155 ve výši 75 Kč/m2 

 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 437/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
6. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 122 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor výstavby souhlasí, RM doporučuje, MV nedoporučuje, komise 
výstavby nedoporučuje, pozemek slouží částečně i pro přístup pro jiný pozemek, byla jsem 
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za pí S***** i sousedy, oni jsou ochotni se domluvit, pozemek 122 nezasahuje do přístupu 
k domu sousedů 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 122 o výměře cca 142 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 44360 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 130/4929/2017 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 438/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
Ze sálu odchází Ing. Gross, zastupitelů je nyní přítomno 19 
 
 
7. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 156 
 
Ing. Pešatová: odbor výstavby souhlasí, komise souhlasí, RM také doporučuje 
pí Soudková: je tady poznámka MPO, že se jedná o pozemek, nemám problém vyhlásit 
záměr, ale žádám doplnit usnesení, že se ZM rozhodlo odchýlit od pravidel a vyhlašuje 
záměr, zdá se mi to tak správnější 
starostka: od pravidel se neodchylujeme, v tuto chvíli jde o vyhlášení záměru, je udělaný 
posudek? 
Ing. Pešatová: ano, cena je podle pravidel 
pí Soudková: v budoucím ÚP to bude co? 
Ing. Pešatová: nyní je zahrada, poté plocha k bydlení; je na zastupitelích, zda chtějí vyloučit 
pí Soudková: na druhou stranu jde o 107 metrů čtverečních 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 156 o výměře cca 107 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu podle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 

 
hlasování Hlasování: 19 – 0 – 0  usn. 439/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
Vrací se Ing. Gross, zastupitelů je nyní přítomno opět 20 
 
 
8. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - částí pozemku 223/1 
    
Ing. Pešatová:  žadateli jsou Klíčovi, pozemek je svažitý a zamokřený, charakter pozemku 
nabízí využití pro zadržení vody v krajině 
Ing. Kudelová: komise výstavby má stanovisko, pozemek byl využíván pro rozliv vody 
v krajině, je třeba na to myslet pro využití neprodaného pozemku, doufám, že oba nabyvatelé 
dokáží nakládat s vodou tak, aby se nestáhla do jednoho místa a nešla pak jedním směrem 
na cyklostezku, je třeba to pohlídat, v mokrém roce tam voda je 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
1/1. 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 2500 m2, který je zapsán 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 
 
1/2. 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 2500 m2, který je zapsán 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 dle Pravidel ve výši 150 Kč/m2 

 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 440/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
9. Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 467 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor výstavby souhlasí, RM doporučuje, komise výstavby i majetkový výbor 
také 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti - pozemku: 
 
pozemku parc. č. 467 o výměře cca 467 m2, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu ve výši 205600 Kč stanovenou znaleckým 
posudkem č. 122/4921/2017 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 441/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
10. Vyhlášení zaměru na prodej nemovitostí - pozemku 1013 a části pozemku 1012/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: cena je stanovena znaleckým posudkem, za účelem údržby pozemku, ten je 
v pronájmu pí Bielikové; odbor výstavby: prochází zde biokoridor, souhlasí při dodržení 
podmínek, RD nedoporučuje, MV doporučuje vyhlášení záměru výstavby, komise výstavby 
vnímá pozemek jako vhodný pro výstavbu 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
části pozemku parc. č. 1012/1 o výměře cca 640 m2, který je 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 ve výši 20,28 
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Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem č. 126/4925/2017 
 
pozemku parc. č. 1013 o výměře cca 490 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území za cenu ve výši 20,28 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem č. 
126/4925/2017 
 
hlasování 4 pro (p. Doležel, p. Trzaskalik, pí Trzaskaliková, 

Ing. Obrusník), Proti 16, Zdržel se,  
tedy 4 – 16 – 0  
Hlasování: ZM nevyhlašuje záměr: 16 – 0 – 4  

usn. 442/23/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
11. Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků 1223/1 a 1223/2 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor výstavby souhlasí s prodejem jednoho, MV a komise výstavby i RM 
doporučují 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - pozemků: 
 
pozemku parc. č. 1223/1 o výměře cca 229 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
 
pozemku parc. č. 1223/2 o výměře cca 192 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
 
to vše za souhrnnou cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 127/4926/2017  
ve výši 106.250 Kč 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 443/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
12. Vyhlášení záměru na směnu nemovitostí - pozemků mezi Biskupstvím ostravsko 

- opavským a městem 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: odbor výstavby souhlasí, RM doporučuje, MV i komise výstavby doporučují 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na směnu nemovitostí - pozemků: 
 
pozemek parc. č. 393/1 o výměre cca 858 m2, který je zapsaný na LV 332 pro k.ú. Železná 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví Biskupství ostravsko - opavské 
 
se smění za 
 
pozemek parc. č. 1031 o výměře 982 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
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Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města 
 
za podmínky prosté směny bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 444/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
13. Zrušení vyhlášených záměrů na prodej nemovitostí - pozemků 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: žadatelé déle než rok nereagovali na výzvu k prodeji, cena by se již ani 
nemohla uplatnit, proto návrh zrušení usnesení z roku 2016 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 205/14/2016 ze dne 22. 6. 2016, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku 
parc. č. 361 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
2. ruší 
usnesení č. 240/15/2016 ze dne 21. 9. 2016, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemků 
parc. č. 222 a 221 v k.ú. Železná pod Pradědem 
 
3. ruší 
usnesení č. 241/1452016 ze dne 21. 9. 2016, kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemku 
parc. č. 645/7 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 445/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
14. Zrušení vyhlášeného záměru na směnu nemovitostí - pozemků s vlastníkem 

pozemků podél betonárky 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: pozemek podél betonárky 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 407/22/2017 ze dne 20. 9. 2017, kterým byl vyhlášen záměr na směnu 
nemovitostí - pozemků s vlastníkem pozemků podél betonárky 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 446/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
15. Prodej nemovitosti - části pozemku 341 
   -    bez připomínek – 
 
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: 
části pozemku parc. č. 341 o výměře cca 737 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 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     J*** Š*** 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 54/4905/2017 ve výši 245 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 447/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
 
 
16. Prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
   -    bez připomínek – 
 
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: 
 
části pozemku parc. č. 485/1, který je v návrhu geometrického plánu č. 909-50/2017 označen 
jako pozemek parc. č. 485/3 o výměře 471 m2, zapsaný na LV 554, v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující     V*** D*** 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 448/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
 
 
17. Prodej nemovitosti - části pozemku 1221/1 
   -    bez připomínek – 
 
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: 
 
části pozemku parc. č. 1221/1 o výměře cca 1500 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 75/4925/2017 ve výši 
254 Kč/m2 

 

stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     SJM Š*** 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 75/4925/2017 ve výši 245 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 449/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos, Mgr. Fotis Fotopulos  
18. Prodej nemovitosti - pozemku 1465/15 
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   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: přihlásil se ještě jeden zájemce, proto navrhujeme prodej obálkovou 
metodou; pak P*** R*** se přihlásil 16. 12.; záleží na zastupitelích, jak rozhodnou o prodeji 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
pozemku parc. č. 1465/15 o výměře cca 744 m2, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu dle znaleckého posudku č. 
68/4919/2017 ve výši 390 Kč/m2 

 

stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
kupující:     vítěz obálkové metody, který nabídne nejvyšší 
cenu    
za minimální vyvolávací cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 68/4919/2017 ve výši 390 
Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
hlasování 19 pro, 0 proti, 1zdržel se (p. Michalus) usn. 450/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos, Mgr. Fotis Fotopulos  
 
Přichází Mgr. Bártek, přítomni jsou všichni členové ZM (21) 
 
 
19. Zrušení rozhodnutí na prodej nemovitostí - pozemků 
 
Ing. Pešatová: zájemci nereagovali 
starostka: hlasujeme v jednom bloku 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 245/15/2016 ze dne 21. 9. 2016, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku 
parc. č. 220 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
2. ruší 
usnesení č. 247/15/2016 ze dne 21. 9. 2016, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku 
parc. č. 645/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
3. ruší 
usnesení č. 248/15/2016 ze dne 21. 9. 2016, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku 
parc. č.650/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
4. ruší 
usnesení č. 219/14/2016 ze dne 22. 6. 2016, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku 
parc. č.1022/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 451/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
20. Koupě nemovitosti - části pozemku parc. č. 194/1 
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   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: prodávající Ing. Jarmar, RM nedoporučuje odkup, ale zřízení věcného 
břemene; RM nedoporučuje kupovat 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nekoupit část pozemku parc. č. 194/1 o výměře cca 370 m2, který je zapsaný na LV 285 pro 
k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem 
 
Nabídka k odprodeji od Z*** J*** 
 
hlasování 9 PRO (pánové a dámy Doležel, Gross, 

Soudková, Pechal, Chalupa, Kočička, Kudelová, 
Janků, Dudík), PROTI (pánové a dámy Mlynář, 
Darmovzal, Michalus, Trzaskalik, Trzaskaliková, 
Obrusník, Kopínec, Pleva, Müllerová, Kubíčková, 
Bártek), 1 ZDRŽEL SE (pí Magdálková); tedy 9 – 
11 – 1  
Hlasování: ZM rozhodlo nekoupit: 
11 PRO (pánové a dámy Mlynář, Darmovzal, 
Michalus, Obrusník, Trzaskalik, Trzaskaliková, 
Kopínec, Pleva, Müllerová, Kubíčková, Bártek), 8 
PROTI (pánové a dámy Gross, Soudková, 
Pechal, Chalupa, Kočička, Kudelová, Janků, 
Dudík), 2 ZDRŽEL SE (p. Doležel, pí 
Magdálková); tedy 11 – 8 – 2  

usn. 452/23/2017 

Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
21. Směna nemovitostí - část 63/3 za část 58/1 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová:  
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o směně nemovitostí s podmínkou realizace do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva: 
 
části pozemku parc. č. 58/1 o souhrnné výměre cca 192 m2, který je zapsaný na LV 292 pro 
k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č. 74/4925/2017 ve výši 227 Kč/m2 
 
za nemovitost v majetku města: 
 
část pozemku parc. č. 63/3 o výměře cca 574 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 53/4904/2017 ve výši 227 Kč/m2 
 
Způsob realizace:  směnná smlouva 
Účastník:   M*** V*** 
Podmínka:   rozdíl v hodnotách směňovaných pozemcích se dorovná v 
penězích 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 453/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
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22. Stáhnutí nabídky k odkupu pozemku parc. č. 446/9 
   -    bez připomínek – 
Ing. Pešatová: majitelé nabídli pozemek dalšímu zájemci, který chce získat i sousedící 
pozemek 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se stáhnutím nabídku k odkupu pozemku parc. č. 446/9, který je zapsaný na LV 329 pro k.ú. 
Železná pod Pradědem 
 
2. ruší 
usnesení č. 417/22/2017 ze dne 20. 09. 2017 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 454/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
 
 
23. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zřízení věcného břemene - inženýrské sítě, které spočívá ve vedení teplovodu vymezeném 
v budově č.p. 492, která stojí na pozemku parc. č. 1386 zapsaném na LV 1674 pro k.ú. a 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
oprávněná strana:  Město Vrbno pod Pradědem 
povinná strana:  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VRBNO POD 
    PRADĚDEM, HUSOVA 492 
jednorázová úplata:  1.000 Kč 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 455/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
 
Odchází p. Darmovzal, v sále je nyní 20 členů ZM 
 
 
24. Zřízení věcného břemene - služebnosti skluzu dešťové kanalizace 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
zřídit věcné břemeno - služebnost skluzu dešťové kanalizace, který je zhotoven na částech 
pozemků parc. č. 1380/1 a 1380/6 zapsaných na LV 45 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obce Vrbno pod Pradědem 
Oprávněný:   Město Vrbno pod Pradědem 
Povinný:   Povodí Odry, státní podnik 
Za úplatu ve výši stanovenou Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. SMPOZ27/979/15 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se  usn. 456/23/2017 
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Předložil: Fotis Fotopulos 
 
 

 

25. Zřízení věcného břemene - služebnosti veřejného chodníku s právem chůze 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
zřídit věcné břemeno - služebnost veřejného chodníku s právem chůze, který je zhotoven na 
části pozemku parc. č. 772/4 zapsaného na LV 1656 pro k.ú. a obce Vrbno pod Pradědem 
 
Oprávněný:   Město Vrbno pod Pradědem 
Povinný:   GESENKE s.r.o. 
Za úplatu ve výši stanovenou Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. 17/2016-MP 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se  usn. 457/23/2017 
Předložil: Fotis Fotopulos  
 
 
26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.  

311/2017-MP 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 311/2017-MP mezi 
R*** D***, RČ: ***, (budoucí povinný) a Městem Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 
Vrbno pod Pradědem (budoucí oprávněný) týkající se částí pozemků ve vlastnictví 
povinného parc. č. 462, 468, 469/1, 472, 471, 475, 474 a 480 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
za účelem věcného břemene zřídit, provozovat a udržovat veřejný chodník s právem chůze. 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se  usn. 458/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
 
 
27. Přijetí nemovitého daru - části pozemků 1372, 1373 a 1839/1 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
přijmout nemovitý dar: 
 
1/1. 
část pozemku parc. č. 1372, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 696-27/2016 
oddělí pozemek parc. č. 1372/2 o výměře 1465 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 174 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
1/2. 
část pozemku parc. č. 1372, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 696-27/2016 
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oddělí pozemek parc. č. 1372/3 o výměře 614 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 174 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
1/3. 
část pozemku parc. č. 1372, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 696-27/2016 
oddělí pozemek parc. č. 1372/4 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 174 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
1/4. 
část pozemku parc. č. 1373, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 696-27/2016 
oddělí pozemek parc. č. 1373/2 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 174 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
1/5. 
část pozemku parc. č. 1373, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 696-27/2016 
oddělí pozemek parc. č. 1373/3 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 174 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
1/6. 
část pozemku parc. č. 1373, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 696-27/2016 
oddělí pozemek parc. č. 1373/4 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 174 pro k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem 
 
1/7. 
část pozemku parc. č. 1839/1, ze kterého se na základě geometrického plánu č. 880-9/2016 
oddělí pozemek parc. č. 1839/4 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace, který je zapsán na LV 496 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem 
 
způsob realizace: darovací smlouva 
dárce:   Moravskoslezský kraj zastoupený z pověření hejtmana Správou silnic 
   Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
 
hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se  usn. 459/23/2017 
Předložil: Mgr. Fotis Fotopulos  
 
Vrací se p. Darmovzal, zastupitelé jsou nyní v plném počtu 21 
 
 
28. Dodatek č. 1 ke smlouvě s MSK na technické zhodnocení hasičské plošiny 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje ev. číslo 02261/2017/KH mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vrbno pod 
Pradědem 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 460/23/2017 
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Předložil: Ing. Iveta Pešatová  
 
 
29. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko 
 
2. schvaluje 
Strategický rámec priorit MAP (přílohu č. 1 Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
Bruntálsko) 
 
3. schvaluje 
Akční plán aktivit MAP na období 2017-2022 (přílohu č. 2 Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro Bruntálsko) 
 
4. ukládá 
 
zveřejnit na internetových stránkách města Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 
Bruntálsko 
Zodp.: Rada města, TK 14. 3. 2017 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 461/23/2017 
Předložil: Monika Návojová  
 
 
30. Seznam podaných projektových žádostí o dotaci 
   -    bez připomínek – 
pí Soudková: bylo by dobré, aby také občané věděli, prosím o vyvěšení na webové stránky, 
navrhuji usnesení: ukládá RM zveřejnit na webových stránkách 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s aktualizovaným seznamem podaných projektových žádostí o dotaci 
 

2. ukládá 
zveřejnit na webových stránkách města aktualizovaný seznam podaných projektových 
žádostí o dotaci 
Zodp: Rada města, TK: 14.3.2017 

 
hlasování o návrhu pí Soudkové: 20 – 0 – 1 (p. Michalus) 

 
usn. 462/23/2017 

Předložil: Monika Návojová  
 
 
Předkládá Ing. Steinerová: 
31. Zápisy z jednání finančního výboru 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
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1. bylo seznámeno 
se zápisy z jednání finančního výboru. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 463/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
32. Rozpočet města na rok 2018 
 
Ing. Steinerová: příjmy města jsou předpokládány ve výši 108 mil, schodek rozpočtu je 
předpokládaný ve výši 25 milionů, FV nezaujal jednoznačné stanovisko, RM doporučuje 
schválit, od občanů přišla jedna připomínka, je v dopisu p. Háby, neměl konkrétní požadavky 
na přesuny, jedná se o jeho osobní pocity, dojmy a konstrukce, k tomu nemáme moc co 
dodat; předpokládám, že se zastupitelé s návrhem rozpočtu seznámili 
pí Soudková: navrhuji změnu, chci požádat zastupitele, aby o návrzích jednali samostatně a 
následně pak o rozpočtu jako celku; navrhuji usnesení: ZM hlasuje o pozměňovacích 
návrzích samostatně a následně o rozpočtu města jako celku 
p. Michalus: k tomu přece nemusíme přijímat usnesení 
starostka: může se dát protinávrh, že se změní to a ono; je to návrh zastupitelky paní 
Soudkové 
Hlasování o návrhu pí Soudkové:  
8 PRO: dámy a pánové Soudková, Pechal, Chalupa, Kočička, Kudelová, Janků, Dudík, 
Magdálková  
12 PROTI: dámy a pánové Mlynář, Darmovzal, Michalus, Trzaskalik, Trzaskaliková, 
Obrusník, Doležel, Kopínec, Pleva, Gross, Müllerová, Kubíčková,  
1 ZDRŽEL SE: Mgr. Bártek 
Tedy 8 – 12 – 1 , návrh nebyl přijat 
 
pí Soudková: navrhuji přesun 5,5 mil z kulturního domu (KD) do bytového hospodářství na 
opravu bytů, důvodem je, že letos jsme si půjčili 13 mil. na opravy bytového fondu, na NSM 
nás stálo 8 mil a zbytek se přesouvá na KD; stav bytového domu na ul. Husova, tam nejsou 
vyměněna ani okna, přitom všem se zvýšilo nájemné, jestliže jsme si půjčili na bytový fond, 
utraťme to na byty 
starostka: nesouhlasím, z toho důvodu, že návrh není promyšlený, vysoutěžili jsme níže 
opravu domů na NSM a měli jsme půjčku zřízenou výše, v podstatě jsme mohli nedočerpat, 
ale účelově jsme využili, s bankou Ing. Steinerová dojednala, aby se mohlo využít jinak; 
peníze z hasičské zbrojnice, co se vrátí, chceme využít na KD, tam schodek nesnížíme; 
máme udělán rozpočet na opravu bytového fondu; že někde nejsou vyměněna okna, na 
bytový fond jdou nemalé peníze, nakumulovalo se; jsem pro, aby se bytové domy opravovaly 
průběžně; do bytového fondu se započítají i „zateplovačky“; to, co přijímáme za nájem, 
nepřevyšuje částku, co dáváme do domů; jestliže jsme se jako zastupitelé rozhodli 
rekonstruovat KD, je třeba pokračovat; peníze z dotací jsou pro snižování schodku rozpočtu 
Ing. Gross: původní strategie s byty bylo prodat je, je zbytečné, aby město investovalo do 
bytů, ať si nájemníci koupí byty a domy si opraví; dnes má v republice byty koupeno 95 
procent lidí, tady ve Vrbně je sociální bydlení 
pí Janků: bylo by dobré, kdyby se do bytového fondu daly peníze, ale rozhodli jsme se KD 
opravit, peníze by se na opravy KD měly dát 
starostka: na opravy bytů nezapomínáme, další dům na Bezručově ulici se bude opravovat, 
248 celý dům, dělají se údržby, koupelny a další; je načase dělat KD, vandalové nám to 
rozbíjejí 
Ing. Kudelová: nemohla jsem přijít na pracovní schůzku, chci ale vysvětlit, proč budu 
hlasovat, tak jak budu; myslím, že příjmy, které máme v oblasti daní, jsou značně 
podhodnocené, zhruba o 5,5 mil nižší než v roce 2015, výhod konjunktury nevyužíváme, je 
tady rezerva pro vylepšení schodku v průběhu času; dělají se některé věci, kde není 
kritériem hospodárnost a efektivnost, narůstají nám o 20 procent náklady na odvoz 
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komunálních odpadů, na vzhled obcí je nárůst o 1,5 mil.Kč, i když v tom jsou lavičky na 
náves do Mnichova; je nedostatečný nárůst pro SKaV, nevím, zda bude možno realizovat 
nárůst mezd, jak jsou navýšeny tarify, v oblasti kultury narůstá propagace na 670 tis ze 100 
tis., takových položek by se našlo více, myslím, že rozpočet není úplně v pořádku, zejména 
z důvodu, že máme výhodu, že se ekonomice daří a málo se myslí na to, že možná již 
v průběhu 2 let se příjmy nebudou vyvíjet tak optimálně a přitom budou narůstat mandatorní 
výdaje, tak jak jsme je nastavili; ve střednědobém výhledu jsou uvedeny splátky úvěrů za 
roky 2018-21, jsou sdružené za první smlouvu z roku 2008 a za tu druhou, která se má 
čerpat na KD; kolik v tuto chvíli zbývá z první smlouvy? 
Ing. Steinerová: pošlu vám to, z hlavy to tady neřeknu 
Ing. Kudelová: a dobu splátek za druhý úvěr? 
Ing. Steinerová: do roku 2032; ano, příjmy jsou podhodnocené, nechávám rezervu, může 
se něco stát, je dobré příjmy nepřešvihávat, než příjmy snižovat; od příštího roku je nárůst 
odvodu, nová predikce přišla teprve minulý týden, vypadá to, že město by mělo mít o 5 mil 
více 
Ing. Kudelová: má být zapracován koeficient navýšení, to rozhodnutí přijala ještě stará 
vláda, tedy se o tom vědělo dlouho dopředu; pokud víme, že příjmy budou vyšší, je správné 
o nich uvažovat při tvorbě rozpočtu, od toho je projednávání rozpočtu, aby se o těchto 
vyšších penězích uvažovalo při sestavování rozpočtu a nikoliv ad hoc při rozpočtových 
změnách. 
pí Janků: nevšimla jsem si na pracovním ZM, máme za rok 2017 uvedeno v rozpočtu města, 
že jsme měli příspěvek 3.607, podle mě bylo 3,7 mil, na letošní rok mělo být o 200 tisíc výše, 
věděla jsem, že budeme potřebovat navýšení, myslím, že 200 tisíc nebude stačit 
Ing. Steinerová: bylo 3,7 a má být 3,9 mil, to je v návrhu rozpočtu, je možné, že v podobě 
určené na web je to ještě před úpravou 
pí Janků: zastupitelé si myslí, že se nám navýšilo o 300 tisíc 
Ing. Steinerová: v návrhu rozpočtu jsou uvedena správná čísla; tato částka byla schválena i 
radou města, nevím, kde je problém 
starostka: děje se i jiných městech, kdy příspěvková organizace ví, že jí peníze nebudou 
stačit a žádá změnu 
p. Pechal: ztotožním se s pí Kudelovou, v době, kdy ekonomika roste, jít do takového 
schodku ve výši až 20 % rozpočtu, pro to nemohu zvednout ruku, namátkou, budeme 
kupovat nákladní vůz s traktorem, přitom máme Technické služby (TS), které by měly 
veškerou práci vykonat, jsou to ale jen kapky v moři, dalo by se diskutovat i o pohřebnictví 
starostka: schodek není nic výjimečného, stav na účtu je podobný jako v minulém období, 
schodky i v minulých letech byly i vyšší, než děláme nyní my, důvod, že jsme ve schodku, 
který máme nota bene pokrytý, je zavádějící takto prezentovat, dostali jste tabulku, všichni; 
tu tabulku má mít každý na stole, pokud jste nedostali, je to chyba 
Ing. Müllerová: uvedu některá čísla:  
 v 2010 byl původně plánovaný schodek 20 milionů,  
 v roce 2011 byl necelých 10 milionů,  
 v roce 2012 pak 20,6 milionu korun,  
 v roce 2013 byl 11,8 milionu,  
 v roce 2014 byl 16,2 milionu,  
 v roce 2015 byl takřka 27 milionů a  
 v roce 2016 21,4 milionu korun.  
A stavy účtu k 31. prosinci daného roku dosahovaly: 
 v roce 2010: 21,8 milionu 
 v roce 2011: 40,8 milionu 
 v roce 2012: 24,9 milionu 
 v roce 2013: 37,5 milionu 
 v roce 2014: 43,9 milionu 
 v roce 2015: 41,8 milionu 
 v roce 2016: 32 milionů 



 19 

 a v listopadu letošního roku byl 40,2 milionu 
Ing. Steinerová: ano, zůstatek 40 mil, ale ještě se platí faktury 
Ing. Gross: máte návrh, co by se mělo v rozpočtu škrtnout? 
p. Pechal: schvalujeme něco, na co nemáme, řešil bych jinak, ale od toho tady nejsem, můj 
hlas tady nic nezmění, podal jsem vysvětlení, proč budu hlasovat tak, jak budu 
Ing. Gross: když se mi nelíbí, řeknu proč, jsem zastupitel, mám odpovědnost; že se mi 
nelíbí, to umí říci každý 
p. Pechal: nejsem jediný zastupitel v republice, který rozpočet nepodpoří 
p. Kopínec: mám tabulku od r. 2006, plánovaný schodek byl tehdy dokonce 32,6 mil Kč a 
v roce 2009 18,5 milionu korun 
starostka: nové vedení dává vážnost jiným věcem než vedení předchozí. Rozhodli jsme se 
pro změny a vše něco stojí, město má VPP, to je nám vyčítáno, ale neděláme dubl věci, 
služba VPP je levnější, než když zadáme technickým službám, když máme VPP, jsme 
schopni operativně a hned věci řešit, ne že dám objednávku a 14 dnů čekám, až se udělá; 
dříve jsem nevěděla, proč je tak rozděleno, ale dnes už vím, že VPP má svůj význam, navíc 
p. Lasota je velmi šikovný a s lidmi to umí, jsou výkonní a levnější; chceme, abychom měli 
kulturní dům, proto máme tuto prioritu, a máme také svůj koaliční program a snažíme se ho 
plnit. Kdo byl dříve ve vedení, dělal si svůj program, my nyní jiný, otázkou je, na čem se 
dohodneme 
Ing. Kudelová: hovoříte o přehledu zůstatků a schodků v dřívějších letech, chci zdůraznit, že 
jsme končili volební období v době, kdy nastal zvrat v ekonomice k výjimečně úspěšné 
konjunktuře, my jsme vedli město v době, kdy jsme museli vracet již zálohově vyplacené 
daňové příjmy a řešili jsme situace, kdy byly nařízeními vlády snižovány platové tarify, byla 
tehdy naprosto jiná situace, a srovnávat to není fér! 
starostka: prve také byly jiné mzdy, Eko-kom vyplácí také jiné platby, náklady rostou, ale 
v rámci období máme pořád peníze, máme pokryté schodky, město se rozvíjí a je to 
dostatečně vidět, nechci k tomu dlouho hovořit, leccos jsme si vyříkali také v pracovním ZM 
Ing. Gross: když máme pokryté schodky, je vše v pořádku 
starostka: pí Soudková dávala návrh o přesunu 5,5 mil z KD na opravy bytů, budeme o 
tomto návrhu hlasovat: 
3 PRO: pí Soudková, p. Pechal, Ing. Kudelová  
16 PROTI: dámy a pánové Mlynář, Darmovzal, Doležel, Michalus, Trzaskalik, Trzaskaliková, 
Obrusník, Kopínec, Pleva, Gross, Müllerová, Kubíčková, Chalupa, Janků, Bártek, 
Magdálková 
2 ZDRŽEL SE: pánové Kočička a Dudík / 
tedy 3 – 16 – 2  
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
hlasovat o všech bodech návrhu současně 
  
2. rozhodlo 
o schválení střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018-2021 dle návrhu. 
 
3. rozhodlo 
o schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2018 dle návrhu. 
 
4. rozhodlo 
o schválení rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2018 dle návrhu. 
 
Hlasování o hlasování v bloku: 18 – 3 (pí Soudková, pánové Pechal a Dudík) –  0 zdržel se 
hlasování 14 PRO: dámy a pánové Mlynář, Darmovzal, 

Michalus, Trzaskalik, Trzaskaliková, Obrusník, 
Kopínec, Pleva, Gross, Müllerová, Kubíčková, 

usn. 464/23/2017 
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Chalupa, Bártek, Magdálková  
5 PROTI: dámy a pánové Soudková, Pechal, 
Kočička, Kudelová, Dudík  
2 ZDRŽEL SE: p. Doležel, pí Janků  
Tedy 14 – 5 - 2 

Předložil: Ing. Jitka Steinerová 
 
 

 

33. Rozpočtové opatření 6/2017 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: ráda zodpovím dotazy, informovala jsem na pracovním ZM 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o schválení rozpočtového opatření 6/2017 dle návrhu. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 465/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
34. Rozpočet DSO Vrbensko 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2018. 
 
2. bylo seznámeno 
se střednědobým výhledem rozpočtu DSO Vrbensko na období 2018-2022. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 466/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
35. Rozpočet DSO Bruntálsko 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s rozpočtem DSO Bruntálsko na rok 2018. 
 
2. bylo seznámeno 
se střednědobým rozpočtovým výhledem DSO Bruntálsko na období 2019-2021. 
 
3. bylo seznámeno 
s rozpočtovým opatřením 2/17 a 3/17. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 467/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
36. Vyhlášení dotačních programů na rok 2018 
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   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vyhlašuje 
dotační programy I. a II. na rok 2018 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání 
kulturních a společenských akcí. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 468/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
37. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace ve 

výši 125.660 Kč 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: týká se 2 mil na činnost sportovních klubů, dotace bude poskytnuta 
v příštím roce 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem ve výši 125.660 Kč 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 469/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
38. Žádost Základní školy Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, přísp. organizace o 

poskytnutí dotace ve výši 145.173 Kč 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Základní škole Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, přísp. organizace 
na činnost školního sportovního klubu ve výši 145.173 Kč 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 470/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
39. Žádost ACS DRAK VRBNO o poskytnutí dotace ve výši 175.925 Kč 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace ve výši 175.925 Kč spolku ACS DRAK VRBNO. 
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2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 471/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
40. Žádost Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem , z.s. o poskytnutí dotace ve 

výši 402.269 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 402.269,- Kč. 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 472/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
41. Žádost TJ Sokol Vrbno pod Pradědem o poskytnutí dotace 1.038.000 Kč 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Vrbno na činnost sportovního klubu ve výši 1.038.000 Kč. 
 
2. rozhodlo 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 473/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
42. Odměňování zastupitelů od 1.1.2018 
 
Ing. Steinerová: od 1. ledna se mění nařízením vlády odměňování, způsob výpočtu, u 
uvolněných zastupitelů je změna ze zákona, u vašich odměn je ve vašich rukou, jestli 
rozhodnete o změně, máte v návrhu; výše nebyla měněna, jediná změna, o kterou bych 
stála, je výše odměny členů přestupkové komise, mluvili jsme o tom na pracovním ZM 
starostka: když jsme uvažovali o odměnách ZM, uvažovali jsme ponechat do konce 
volebního období v současné výši; u členů přestupkové komise jsme zdůvodňovali, tato 
práce je velmi náročná, jsme rádi, že máme tyto členy, jaké máme; člověk v přestupkové 
komisi je potenciálně vystaven možnému ohrožení od přestupkářů, proto navrhujeme 
odměnu ve výši 2 tis. Kč; máme už také právníky, nároky rostou, přestupků přibývá, život tak 
jde, je vše dražší 
pí Soudková: přestože FV nemá problém s navýšením výše odměn přestupkové komise, 
nemělo by být součástí jejich platu, ale aby dostávali jako odměnu, základ by měl být stejný 
jako u jiných komisí 
p. Kopínec: proč to tak komplikovat? 
pí Soudková: může se ozvat jakýkoli člen jiné komise 



 23 

starostka: nemusíme se bát rozhodnout, vysvětlovala jsem, je snad člen jiné komise 
ohrožen? Takhle bychom si neměli komplikovat život a dělat kroky zpátky; chceš o tom 
hlasovat? 
pí Soudková: to by stejně neprošlo 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se změnami v odměňování zastupitelů od 1.1.2018. 
 
2. rozhodlo 
o změně výše měsíční odměny od 1.1.2018 členům přestupkové komise, kteří nejsou členy 
zastupitelstva, následovně: 
Předseda PK……………….0,- Kč 
Členové PK…………..2.000,- Kč 
Odměna bude vyplácena čtvrtletně. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 474/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
43. Pověření rady města k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2017 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: je to jako každý rok, i letos prosím o zmocnění RM, ale bez omezení, mám 
zprávu, že nám běží dotace na zalesňování, potřebuji dostat rozpočet do reálných čísel, 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. zmocňuje 
radu města k provedení rozpočtového opatření č. 7/2017 dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu 
pravomocí zastupitelstva na straně příjmů a výdajů do 31.12.2017. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 475/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
44. Návrh OZV 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
   -    bez připomínek – 
Ing. Steinerová: je aktualizována pouze ve výši skutečných nákladů, jinak výše a splatnost 
poplatku zůstávají stejné 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. vydává 
obecně závaznou vyhlášku 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 476/23/2017 
Předložil: Martina Matušková, Ing. Jitka Steinerová  
 
 
45. Informace a výsledky z jednání pracovní skupiny pro převod majetku TEPLU 
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VRBNO s.r.o. 
    
Ing. Steinerová: složení skupiny vám sdělil tajemník, sešli jsme se 2x k detailům znaleckého 
pozemku, skutečností, zda neváznou podnájmy, inventury majetku, bylo probráno vše, závěr 
je, že převodu majetku nic nebrání, Teplo si zadá znalecký posudek a převod by mohl být 
proveden v ZM v březnu 2018, do základního jmění bychom nezasahovali; 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s jednáním pracovní skupiny, vytvořené k předání majetku města TEPLU VRBNO s.r.o. a s 
návrhem na řešení převodu. 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 477/23/2017 
Předložil: Ing. Jitka Steinerová  
 
 
Předkládá pí Remešová: 
46. OZV č. 3/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
   -    bez připomínek – 
pí Remešová: vydáváme novou OZV, důvodem jsou legislativní změny, vydání zákona o 
některých přestupcích, OZV prošla projednáním na MV, jsou stanoveny výjimky 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ruší 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 
2. souhlasí 
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností 
 
3. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 478/23/2017 
Předložil: Martina Sakalová  
 
 
 
47. Zápis z jednání kontrolního výboru 
 
p. Pechal: V druhém zápisu je, že zastupitelé výbor pověřují, došlo k některým věcem, které 
byly uvedeny špatně, na pracovním ZM došlo ke změně, že nebude pověřena rada města, 
ale kontrolní výbor, neumím si představit, jak kontrolní výbor provede změny na webových 
stránkách 
Ing. Adámek: ani RM to neučiní, od toho jsou naši pracovníci, zjištěné nedostatky v údajích 
– bylo nedopatřením, profesní slepotou, že si člověk nevšimne, proto je dobře, když 
zkontroluje nezaujatá osoba, která listuje na stránkách a na závady přijde, ihned po vaší 
zprávě jsme zjednali nápravu, stačí napsat do emailu a my ihned odstraníme 
p. Pechal: mělo by tedy být napsáno jinak, ne provést ihned 
p. Michalus: zákon umožňuje všem provádět kontrolní činnost, považuji za zbytečné, není 
problém, aby kdokoli pomohl odstranit nedostatky, nepřijímejme zbytečná usnesení, takové 
právo má každý z nás 
starostka: zastupitelstvo může pověřit, ale kontrolní výbor může sám o sobě dát si úkol, 
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návrh usnesení by byl: ZM pověřuje kontrolní výbor ke kontrole dodržování – první odstavec, 
ne provést okamžité opravy – v druhém odstavci 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 3. 10. 2017 a 21. 11. 2017 
 
2. pověřuje 
kontrolní výbor ke kontrole dodržování zákonných termínů odpovědí a dodržování termínů 
vyřízení žádostí, podnětů a stížností, podaných prostřednictvím podatelny MÚ v období od 1. 
7. 2016 
 
3. pověřuje 
kontrolní výbor důkladným prověřením všech zveřejňovaných údajů na webových stránkách 
města  
 
starostka: kontrolní výbor si sem dával požadavek, že bude dělat kontroly stavebního úřadu, 
to ale v kompetencích není, jde o státní správu, to dodávám pro upozornění 
 
hlasování 20 pro, 1 proti, 0 zdržel se usn. 479/23/2017 
Předložil: Mgr. Alena Kiedroňová, Ivana Remešová  
 
 
Předkládá Ing. Adámek: 
48. Termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem, Změ Vrbno pod Pradědem na rok 

2018 
   -    bez připomínek – 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s termíny jednání Rmě Vrbno pod Pradědem a Změ Vrbno pod Pradědem na rok 2018 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 480/23/2017 
Předložil: Ing. Miroslav Adámek  
 
 
49. Různé, diskuse 
 
p. Súkup: veřejnost se nedozvěděla o bodu, prosím na web dát akční plán vzdělanosti 
Vrbenska a Bruntálska 
starostka: dáme to na stránky určitě 
p. Les: kdy se upraví prostranství u Albertu?  
starostka: určitě uděláme příští rok 
p. Kopínec: děkuji Ing. Steinerové, že tak rychle připravila stanovisko k dopisu p. Háby 
pí Soudková: zápisy z jednání osadního výboru nejsou k dispozici, pan Mlynář chodí se 
podívat, měli bychom to dostat do materiálů jako ZM 
starostka: přeji krásné svátky, hodně zdraví a pohody; zastupitele zvu na dnešní společné 
sezení, zvu vás 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
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předložit zastupitelstvu zápisy osadního výboru k seznámení 
 
hlasování 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se usn. 481/23/2017 
Předložil: Mgr. Alena Kiedroňová  
 
 
Květa Kubíčková poděkovala všem za účast a v 18,05 hod ukončila 23. zasedání 
Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. Součástí zápisu je usnesení z 23. 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:    Bc. Ondřej Chalupa     Vlastimil Mlynář 
   člen ZM      člen ZM a RM 

    v.r.       v.r.  
   

 
 
Zápis byl vyhotoven 20. 12. 2017, ověřen a podepsán 22.12.2017   
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