
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 1. 11. 2018 
 

 
 

 
0001/ZM/01/2018 
Volba ověřovatelů zápisu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. volí 
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
pan Rudolf Kudela 
pan Ing. Petr Obrusník 
 

 
 
0002/ZM//01/2018 
Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
program jednání 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 

 
 
0003/ZM/01/2018 
Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady 
města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stanoví 
5 členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města 
 
2. volí 
členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města 
- pan Mgr. Zdeněk Bártek 
- pan Karel Drtil 
- pan Dušan Pechal 
- paní Ing. Pavla Müllerová 
- pan Robert Sivulka 
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0004/ZM/01/2018 
Volba členů návrhové komise 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stanoví 
3 členy návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího zasedání 
 
2. volí 
členy návrhové komise 
- pan Bc. Ondřej Chalupa 
- pan Jakub Mikláš 
- pan Martin Pleva 
 

 
 
0005/ZM/01/2018 
Schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod 
Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem - bez připomínek 
 

 
 
0006/ZM/01/2018 
Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších 
členů Rady města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o veřejné volbě starosty, místostarosty a členů rady obce 
 
2. schvaluje 
volební řád pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města - bez 
připomínek 
 

 
 
0007/ZM/01/2018 
Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem a počtu 
členů Rady města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zvolení jednoho místostarosty 
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2. určuje 
že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 
 
3. určuje 
že pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 
 
4. stanovuje 
počet členů Rady města Vrbna pod Pradědem na 7 
 

 
 
0008/ZM/01/2018 
Volba starosty města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. volí 
Pan Petr Kopínec do funkce starosty města 
 

 
 
0009/ZM/01/2018 
Volba místostarosty a dalších členů Rady města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. volí 
Paní Ing. Iveta Pešatová do funkce místostarosty 
 
2. volí 
další členy Rady města Vrbna pod Pradědem 
- pan Mgr. Zdeněk Bártek 
- pan Josef Dudík 
- paní Květa Kubíčková 
- pan Ing. Petr Obrusník 
- pan Mgr. Jan Vavřík 
 

 
 
0010/ZM/01/2018 
Volba předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. zřizuje 
finanční výbor na volební období 2018 - 2022 
 
2. rozhodlo 
že počet členů finančního výboru bude 5 
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3. volí 
předsedu finančního výboru pan Pavel Kamenský 
 
4. volí 
členy finančního výboru 
- paní Dana Magdálková  
- paní Ing. Ivana Novotná  
- paní Bc. Romana Vašková 
- paní Ludmila Knápková 
 

 
 
0011/ZM/01/2018 
Volba předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. zřizuje 
kontrolní výbor na volební období 2018 - 2022 
 
2. rozhodlo 
že počet členů kontrolního výboru bude 5 
 
3. volí 
předsedu kontrolního výboru paní Hana Janků 
 
4. volí 
členy kontrolního výboru: 
- paní Pavlína Lesniaková 
- pan Ing. Kamil Pořízka 
- pan Bc. Vít Prečan 
- pan Jiří Strnad 
 

 
 
0012/ZM/01/2018 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stanoví 
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v členění: 
člen rady    3 000,- Kč 
předseda výboru, komise  1 600,- Kč 
člen výboru, komise   1 400,- Kč 
člen zastupitelstva      800,- Kč 
člen přestupkové komise  2 000,- Kč 
 
2. stanoví 
výši odměny za výkon funkce pro nečleny zastupitelstva v členění: 
člen výboru, komise     700,- Kč 
předseda osadního výboru a předseda komise 900,- Kč 
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3. stanoví 
neuvolněným členům zastupitelstva v případě souběhu funkcí měsíční odměnu za nejvýše dvě 
funkce, za které náleží nejvyšší odměna podle rozhodnutí zastupitelstva 
 
4. stanoví 
odměna bude poskytována ode dne přijetí usnesení. V případě budoucích změn ode dne 
vzniku mandátu, funkce nebo obsazení jednotlivých funkcí. 
 

 
 
0013/ZM/01/2018 
Organizační záležitosti-stanovení termínu 2. zasedání zastupitelstva 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. stanoví 
termín konání 2. zasedání zastupitelstva města na 5.12.2018 (středa) v 16:00 hodin ve 
Středisku chytrých aktivit 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ing. Iveta Pešatová 
místostarostka 

Petr Kopínec 
starosta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ZŠ 


		2018-11-22T10:26:25+0000
	Not specified




