
Zápis č. 02/2018-2022 

z jednání Finančního výboru Města Vrbna pod Pradědem 

 

 

Datum jednání :    26.11.2018 

Přítomní členové finančního výboru : Kamenský Pavel  

      Knápková Ludmila 

      Magdálková Dana 

      Novotná Ivana 

Omluvení členové finančního výboru : Vašková Romana 

Další účastníci jednání – hosté :  Vosáhlová Marcela – vedoucí finančního odboru 

 

Program jednání :    1. Zahájení, schválení programu 
2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 po      
    prvních změnách 
3. Projednání rozpočtové opatření č. 10/2018 

      4. Diskuze 
      5. Usnesení  
      6. Závěr 
 
 
Zápis z jednání : 
 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019 „po prvních změnách“ : 
 

Finanční výbor projednal s finančním odborem „návrh rozpočtu na rok 2019“ a „Podrobný 
komentář k návrhu rozpočtu města Vrbna pod Pradědem“ zpracovaný Bc. Marcelou 
Vosáhlovu.  
 
Finanční výbor projednal položky navrhovaného rozpočtu na rok 2019 v oblasti příjmů a 
výdajů. 
 
Usnesení : finanční výbor nemá námitek k výše uvedenému návrhu rozpočtu 
 
 

3. Rozpočtové opatření č. 10/2018 : 
 
Finanční výbor byl seznámen s rozpočtový opatřením č. 10/2018. Podrobný komentář od Bc. 
Marcely Vosáhlové. 
 
Usnesení : finanční výbor nemá námitek k výše uvedenému rozpočtovému opatření 
 
 
 
 
 



4. Diskuze : 
 

4.1. Neplacení splátek za prodej nemovitosti „DOMA“  
 
Firma „Senior domy pohoda a.s.“ do dnešního dne nezaplatila ani jednu ze 
splátek za prodej nemovitosti „DOMA“ v k.ú. Mnichov pod Pradědem s číslem 
popisným 303. 
 
Finanční výbor doporučuje svolat jednání s firmou Senior domy pohoda a.s. a 
požadovat vyjádření k vzniklé situaci.  
 

4.2. Výstavba DOMOVA PRO SENIORY ve Vrbně pod Pradědem 
 
4.2.1. Pozemek pro výstavbu domova pro seniory v k.ú. Vrbno pod Pradědem parcelní 

číslo 967/13 který od města Vrbno pod Pradědem kopila firma „Senior domy 
pohoda a.s.“  
 
Výše uvedený pozemek byl dne 12.10.2018 – 2.11.2018 převeden z firmy 
„DOMITUS s.r.o.“ na firmu „Pohoda Fashion z.ú.“ Toto řízení bylo ukončeno 
21.11.2018 
 
Výstavba domova pro seniory měla proběhnout do 2 let od vydání stavebního 
povolení. Stavební povolení nabylo právní moci v Květnu 2018. Stavba zatím 
nezapočala. 
 
Finanční výbor doporučuje prověření spekulativního převodu pozemku z firmy na 
firmu.  

 
4.2.2. Mezi „Městem Vrbno pod Pradědem“  a  „Senior domy pohoda a.s“  byla sepsána 

smlouva o budoucí vzájemné spolupráci.  
 
Z této smlouvy vyplívá, že budoucím provozovatelem doma pro seniory bude 
firma „Senior domy pohoda a.s.“ Vzhledem k převodům pozemku pro výstavbu na 
jiné podnikatelské subjekty, je zapotřebí zjistit, kdo bude vlastně provozovat 
domov pro seniory ve Vrbně pod Pradědem. 
 
Finanční výbor žádá, aby kontrolní výbor projednal „smlouvu o vzájemné 
spolupráci“ a to hlavně odstavce týkající se dotace na provoz.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Vrbně pod Pradědem zapsal dne 26.11.2018 Pavel Kamenský – předseda FV 
 
 
Rozdělovník : 
 

5x členové FV 
1x vedoucí finančního odboru 
1x tajemník 


