
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 5. 9. 2018 
 

 
 
548/26/2018 
Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 13. 6. 2018 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 

 
 
549/26/2018 
Zpráva o činnosti rady města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 

 
 
550/26/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
 
517/24/2018-2 - finančnímu výboru zpracovat návrh na finanční motivaci pro občany v rámci 
zavedení systému MESOH, včetně doporučení výše poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zodp.: předseda finančního výboru     splněno 
 

 
 
551/26/2018 
Zápis z jednání majetkového výboru 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 

 
 
552/26/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 485/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 485/1 o výměře cca 210 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 
 

 
 
553/26/2018 
Vyhlášení záměru na darování nemovitosti - pozemku 1478 na kterém stojí 
vodohospodářská stavba 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr darovat nemovitost: 
 
pozemek parc. č. 1478 o výměře 69 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: zbořeniště, na kterém se nachází vodohospodářská stavba. To vše zapsáno na LV 
554 pro k.ú. a obec Vrbno pod Pradědem 
 

 
 
554/26/2018 
Prodej nemovitosti - pozemku 469 
 
 
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. 469 o výměře 384 m2, zapsaný na LV 179 v k.ú. Železná pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 59/5049/2018 ve výši 
10060 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
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stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
 
kupující:      R*** M*** 
 

 
 
555/26/2018 
Prodej nemovitostí - částí pozemků 834/1 a 834/2 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitostí - částí pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
1. 
část pozemku parc. č. 834/1 o výměře cca 420 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský 
půdní fond 
 
2. 
část pozemku parc. č. 834/2 o výměře cca 15 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský 
půdní fond 
 
za cenu dle znaleckého posudku č. 56/5046/2018 ve výši 120 Kč/m2 + ostatní náklady spojené 
s prodejem 
 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
 
kupující:     SJM*** PM*** a Š*** M*** 
 

 
 
556/26/2018 
Prodej nemovitosti - části pozemku 897/2 
 
 
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. 897/2 o výměře cca 17 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha za cenu dle znaleckého posudku č. 55/5045/2018 ve výši 6750 Kč + ostatní náklady 
spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
 
kupující:      GasNet s.r.o. 
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557/26/2018 
Prodej nemovitosti - pozemku 1147/1 
 
 
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: 
 
pozemku parc. č. 1147/1 o výměře 806 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území, zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 61/5051/2018 ve 
výši 231550 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
 
kupující:   vítěz obálkové metody, který nabídne nejvyšší cenu 
 
 
za minimální vyvolávací cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 61/5051/2018 ve výši 
231550 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
 

 
 
558/26/2018 
Prodej nemovitosti - části pozemku 1262/1 
 
 
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: 
 
části pozemku parc. č. 1262/1 o výměře cca 1100 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu dle znaleckého 
posudku č. 60/5050/2018 ve výši 120 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 
stanovení způsobu prodeje:   kupní smlouva 
 
kupující:     D*** S*** 
 

 
 
559/26/2018 
Prodej nemovitosti - části pozemku 1318 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
 
části pozemku parc. č. 1318 o výměře cca 6 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace za cenu dle znaleckého posudku č. 59/5049/2018 ve výši 15690 Kč + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
 
 
stanovení způsobu prodeje:    kupní smlouva 
 
kupující:      SJM P*** P*** a I*** P*** 
 

 
 
560/26/2018 
Prodej nemovitostí - bytových jednotek na ulici Ve Svahu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji následujících nemovitostí: 
 
1/1. 
bytová jednotka 423/10, vymezená v budově č.p. 423, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2225/10000 
 

 na společných částech budovy č.p. 423, způsob využití: bytový dům, 
 a na pozemku parc. č. 1228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

 
to vše zapsáno na LV 1114 a 1015 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/2. 
bytová jednotka 424/10, vymezená v budově č.p. 424, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1107/10000 
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na společných částech budovy č.p. 424, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1113 a 1014 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/3. 
bytová jednotka 424/11, vymezená v budově č.p. 424, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1107/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 424, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1113 a 1014 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/4. 
bytová jednotka 425/10, vymezená v budově č.p. 425, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1230, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2231/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 425, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1230, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1112 a 1013 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
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   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/5. 
bytová jednotka 426/10, vymezená v budově č.p. 426, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1233, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2216/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 426, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1233, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1111 a 1012 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/6. 
bytová jednotka 427/10, vymezená v budově č.p. 427, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1102/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 427, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1110 a 1011 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
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1/7. 
bytová jednotka 427/11, vymezená v budově č.p. 427, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1102/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 427, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1110 a 1011 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/8. 
bytová jednotka 428/10, vymezená v budově č.p. 428, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1231, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2234/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 428, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1231, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1109 a 1010 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/9. 
bytová jednotka 429/10, vymezená v budově č.p. 429, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1234, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2225/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 428, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1234, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 



 9 

to vše zapsáno na LV 1117 a 1018 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/10. 
bytová jednotka 430/10, vymezená v budově č.p. 430, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1106/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 430, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1115 a 1016 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné budoucí kupní smlouvy k byt. jednotce 
 
   splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě 
 
   uhrazení kupní ceny sjednané v budoucí kupní smlouvě 
 
   zápisu vlastnického práva do KN po výmazu zástavního práva z KN 
 
realizace:  kupní smlouva 
 

 
 
561/26/2018 
Zřízení věcného řemene - služebnosti sjezdu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o zřízení věcného břemene - služebnosti sjezdu, který byl postaven na části pozemku parc. č. 
1716/1 v k.ú. a obci Vrbno pod Pradědem 
 
 
oprávněná strana:  Město Vrbno pod Pradědem 
 
povinná strana:  Moravskoslezský kraj 
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jednorázová úplata:  1.000 Kč bez DPH 
 

 
 
562/26/2018 
Uzavření Budoucí darovací smlouvy č. 134/2018-MP 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření Budoucí darovací smlouvy č. BR/204/i/2018/TSÚ/HH (číslo města: 134/2018-MP) 
 

 
 
563/26/2018 
Kapitalizace pohledávky TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
2. rozhodlo 
o navýšení základního kapitálu společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. (IČ: 25848810) kapitalizací 
pohledávky ve výši 13 129 303 Kč 
 
3. ukládá 
Radě města ve funkci valné hromady navýšit základní kapitál společnosti TEPLO VRBNO 
s.r.o. (IČ: 25848810) kapitalizací pohledávky ve výši 13 129 303 Kč na základě ustanovení 
článku 7.3. platné zakladatelské listiny a § 190 odst. 2 písmeno b) zákona o obchodních 
korporacích. 
 

 
 
564/26/2018 
Česko-polský projekt "Bruslíme společně" 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci s názvem "Bruslíme společně" v rámci Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd, programu INTERREG VA Česká republika - Polsko 
 
2. souhlasí 
se zajištěním předfinancování projektu "Bruslíme společně" ve výši 100% celkových nákladů, 
max. však do výše 700 000 Kč 
 

 
 
565/26/2018 
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Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní Ves 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním projektové žádosti "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní Ves" v 
rámci vhodného dotačního titulu 
 
2. souhlasí 
s předfinancováním stavební části akce "Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice-Zadní 
Ves" ve výši 100% uznatelných nákladů 
 

 
 
566/26/2018 
Prodloužení cyklostezky Mnichov 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se záměrem prodloužení cyklostezky Mnichov kolem statkářských domů k rozcestí Drakov-
Zlatohorská. 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Moravskoslezského kraje Podpora rozvoje 
cykloturistiky v MSK pro rok 2018 na zpracování PD prodloužení cyklostezky Mnichov - 
rozcestí Drakov-Zlatohorská. 
 

 
 
567/26/2018 
Víceúčelové hřiště v Železné 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MŠMT 
 
2. souhlasí 
se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce 
 
3. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci i v případě jiného vhodného dotačního titulu 
 

 
 
568/26/2018 
Odpis pohledávky za nájemné a služby 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
odpis pohledávky za nájemné a služby v bytě Ve Svahu 427 ve výši 128.061,98 Kč po 
zemřelém L*** H***, na základě usnesení Okresního soudu 
 

 
 
569/26/2018 
Výsledky hospodaření města 1-7/2018 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s hospodařením města za 1-7/2018 
 

 
 
570/26/2018 
Rozpočtové opatření 5/2018 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
rozpočtovým opatřením 5/2018 schváleným RM dne 11.7.2018, č.usn. 1943/74/2018 
 

 
 
571/26/2018 
Rozpočtové opatření 6/2018 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 6/2018 dle návrhu 
 

 
 
572/26/2018 
Návrh na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení systému MESOH 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s návrhem finančního výboru na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení systému 
MESOH 
 

 
 
573/26/2018 
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Různé, diskuse 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. ukládá 
zaslat čísla usnesení, ve kterých bylo rozhodnuto o etapizaci oprav kulturního domu 
Zodp.: Ing. Iveta Pešatová TK: 16. 12. 2018 

 
 
 

 

 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

Květa Kubíčková 
starostka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Nikola Chalupová 
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 ZŠbylo seznámeno 
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