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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 16.12.2013
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
MUDr. Markéta Maršálková

Návrhová komise:

pan Zdeněk Gürtler
Ing. Josef Vašíček

Mandátová komise: Mgr. Jiří Klega
Lic. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Ověřovatelé:

pan Jan Pončík
pan Hynek Knybel

Zapisovatelka:

PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 13
ZDR: 2
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
24/8.1
24/8.2
24/8.3
24/8.4

24/8.5
24/8.6
24/8.7

Kontrola plnění usnesení ZM
Návrh rozpočtu na rok 2014
Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2014
Plán práce ZM na I. pololetí roku 2014
Plán práce Finančního a Kontrolního výboru ZM na I. pololetí roku 2014
Vyhodnocení investičních akcí k 30.11.2013
Plnění Povolebního prohlášení za rok 2013
Organizační a různé
Žádost firmy SENIOR DOMY POHODA a. s. o odprodej vhodného objektu pro
zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
Návrh peněžitého plnění za výkon funkce člena Finančního výboru za rok 2013
Odkoupení nově zaměřeného pozemku pro investiční akci „Přemístění AZ Nová
škola ve směru na Horní Datyně“ předložení vzorové kupní smlouvy
Darování pozemků pro investiční akce „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve
Vratimově a Horních Datyních; chodníky Horní Datyně ul. Václavovická“ a
„Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky
Horní Datyně ul. Vratimovská“
Návrhy na změnu Územního plánu města Vratimova
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Stavební
úpravy MŠ Vratimov a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR –
„Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 205 na ul. Frýdecká ve Vratimově“
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
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24/8.8 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR –
„Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 206 na ul. Frýdecká ve Vratimově“
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
24/8.9 Revokace usnesení č. 21/4.11 ze dne 16.09.2013 týkající se odůvodnění účelnosti VZ
„Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa“ s náhradou
24/8.10 Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou města v roce 2013
24/8.11 Rozpočtové opatření č. XV/2013
24/8.12 „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“, dodatky ke smlouvám o
půjčce poskytnuté svazku obcí Region Slezská brána
PRO: 14
24/1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze všech zasedání
zastupitelstva města (viz zápis).
PRO: 16
24/2.1
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Vratimova na rok 2014 dle předloženého
návrhu.
PRO: 14
PROTI: 1
ZDR: 1
24/2.2
Zastupitelstvo města schválilo základní příděl do sociálního fondu ve výši 5 % ze
zúčtovaných platů, odměn uvolněných zastupitelů, náhrad platů a náhrad odměn uvolněných
zastupitelů za rok 2014.
PRO: 16
24/2.3
Zastupitelstvo města schválilo stanovení výsledku hospodaření u všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vratimov na rok 2014 ve výši 0 Kč.
PRO: 16
24/3
Zastupitelstvo města schválilo Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2014 prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, dle
předloženého návrhu.
PRO: 16
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24/4
Zastupitelstvo města schválilo „Plán práce Zastupitelstva města Vratimova na období
01/2014-06/2014“.
PRO: 16
24/5.1
Zastupitelstvo města schválilo Plán práce Finančního výboru na I. pololetí roku 2014.
PRO: 16
24/5.2
Zastupitelstvo města schválilo Plán práce Kontrolního výboru na I. pololetí roku 2014 a vzalo
na vědomí Zápis č. 14/2013 z jednání dne 30.09.2013 a Zápis č. 15/2013 z jednání dne
25.11.2013.
PRO: 16
24/6
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení investičních akcí k 30.11.2013.
PRO: 16
24/7
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění Povolebního prohlášení za rok 2013.
PRO: 16
24/8.1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost firmy SENIOR DOMY POHODA a. s.,
Smetanova 173/2, Český Těšín, IČ 28568877 na možnost odkoupení vhodného objektu o
minimální podlahové ploše 2 500 m2 ve vlastnictví města Vratimova za kupní cenu 1 Kč a
uložilo odboru investic a údržby obecního majetku sdělit výše uvedené firmě, že město
Vratimov nyní nevlastní žádný objekt vhodný k odkoupení za požadovaným účelem.
PRO: 16
24/8.2
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého plnění paní D. V.,
, Vratimov
za výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Vratimov, jakožto fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva města, a to ve výši dle předloženého návrhu.
PRO: 16
24/8.3.1
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. 23/8.8.5 ze dne 18.11.2013 s náhradou.
PRO: 16
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24/8.3.2
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 2579/2
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2, k. ú. Vratimov, dle geometrického plánu
číslo 2164-75b/2013 ze dne 11.11.2013, od vlastníka nemovitosti paní M. Č.,
,
Vratimov, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 8/10 a pana J. Č.,
, Vratimov, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2/10 za výslednou cenu 520 Kč určenou na základě
znaleckého posudku č. 5312/2013 ze dne 30.11.2013 vyhotoveného Ing. Petrem Veverkou,
znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí.
PRO: 16
24/8.3.3
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. 23/8.8.6 ze dne 18.11.2013 s náhradou.
PRO: 16
24/8.3.4
Zastupitelstvo města schválilo vzorovou Kupní smlouvu k pozemku označenému jako parc. č.
2579/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2 k. ú. Vratimov, uzavíranou mezi
městem Vratimov a paní M. Č.,
, Vratimov se spoluvlastnickým podílem o velikosti
8/10 a panem J. Č.,
, Vratimov, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2/10 za
výslednou cenu 520 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 5312/2013 ze dne
30.11.2013 vyhotoveného Ing. Petrem Veverkou, znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a
odhady nemovitostí a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 16
24/8.4.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu
provést stavbu, týkající se darování části pozemků parc. č. 419/1, 250/3 a 429 vše k. ú. Horní
Datyně ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692,
zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00059711, zastoupenou vedoucím střediska
Ing. Markem Melichárkem, které dle projektové dokumentace zasahují do stavby „Dostavba a
rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Horní Datyně, ul.
Václavovická“ a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 16
24/8.4.2
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě,
týkající se darování části pozemků parc. č. 419/1, 419/8, 419/10, 419/11, 419/12, 419/63,
419/64, 419/97 a 419/99 vše k. ú. Horní Datyně ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28.
října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00059711,

Usnesení 24. zasedání ZM
Strana 5 z 8

zastoupenou vedoucím střediska Ing. Markem Melichárkem, které dle projektové
dokumentace zasahují do stavby „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních
Datyních; chodníky Horní Datyně, ul. Vratimovská“ a zmocnilo starostku města podpisem
smlouvy.
PRO: 16
24/8.5.1
Zastupitelstvo města projednalo níže uvedené návrhy (požadavky) na změnu Územního
plánu města Vratimova:
1) K. J. - parc. č. 140/3, 140/7, 142/1, 143/1, 147/1 k. ú. Horní Datyně - převést na
plochy vhodné pro výstavbu rodinných domů
2) T. J. a J. – parc. č. 228/35 k. ú. Horní Datyně - převést na plochu vhodnou pro
výstavbu rodinných domů
3) Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – k. ú. Vratimov, Horní
Datyně - respektovat a zapracovat rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního
zdroje Důlňák
4) Ch. J., B. D. – parc. č. PK 583/3, PK 583/6 k. ú. Vratimov - převést na plochy vhodné
pro výstavbu rodinných domů
5) Š. A. – parc. č. 1264/2, 1265 k. ú. Vratimov - převést na plochy vhodné pro výstavbu
rodinných domů
6) Teplo Vratimov, spol. s r.o. – k. ú. Vratimov – oprava grafické části, zpřesnění
stávajících a doplnění chybějících částí zařízení horkovodu
7) C. M. – parc. č. 1783/3 k. ú. Vratimov - převést na plochu vhodnou pro výstavbu
rodinného domu
8) Z. P. – parc. č. 1783/2 k. ú. Vratimov - převést na plochu vhodnou pro výstavbu
rodinného domu
PRO: 16
24/8.5.2
Zastupitelstvo města rozhodlo, že předmětné návrhy na změnu Územního plánu města
Vratimova poř. č. 1 až 8 se vyhodnotí a posoudí až v rámci „Zprávy o uplatňování územního
plánu“, kterou je pořizovatel povinen předložit Zastupitelstvu města Vratimova nejpozději do
4 let po vydání Územního plánu města Vratimova, tedy do 09.05.2016.
PRO: 16
24/8.6.1
Zastupitelstvo města si vyhradilo v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace ze Státního fondu
životního prostředí a z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti, pro akci
„Stavební úpravy MŠ ve Vratimově“, v celkové výši maximálně 3.624.075,- Kč.
PRO: 16
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24/8.6.2
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
201.337,50 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti ve výši
3.422.737,50 Kč, celkem maximálně 3.624.075,00 Kč, na akci „Stavební úpravy MŠ
Vratimov“.
PRO: 16
24/8.6.3
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 201.337,50 Kč na akci
„Stavební úpravy MŠ Vratimov“, uzavíranou mezi městem Vratimov a Státním fondem
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným
Ing. Jaroslavem Hrubešem, náměstkem ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR a zároveň
zmocnilo starostku města jejím podpisem.
PRO: 16
24/8.7.1
Zastupitelstvo města si vyhradilo v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace ze Státního fondu
životního prostředí a z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti, pro akci
„Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 205 na ul. Frýdecká ve Vratimově“,
v celkové výši maximálně 1.786.403,70 Kč.
PRO: 15
NEHLAS: 1
24/8.7.2
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
99.244,65 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to z prostředků Fondu soudržnosti ve výši
1.687.159,05 Kč, celkem maximálně 1.786.403,70 Kč, na akci „Revitalizace domu
s pečovatelskou službou č. p. 205 na ul. Frýdecká ve Vratimově“.
PRO: 16
24/8.7.3
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 99.244,65 Kč na akci
„Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 205 na ul. Frýdecká ve Vratimově“,
uzavíranou mezi městem Vratimov a Státním fondem životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Jaroslavem Hrubešem,
náměstkem ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR a zároveň zmocnilo starostku města jejím
podpisem.
PRO: 16
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24/8.8.1
Zastupitelstvo města si vyhradilo v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace ze Státního fondu
životního prostředí a z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti, pro akci
„Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 206 na ul. Frýdecká ve Vratimově“,
v celkové výši maximálně 1.653.298,20 Kč.
PRO: 16
24/8.8.2
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
91.849,90 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to z prostředků Fondu soudržnosti ve výši
1.561.448,30 Kč, celkem maximálně 1.653.298,20 Kč, na akci „Revitalizace domu
s pečovatelskou službou č. p. 206 na ul. Frýdecká ve Vratimově“.
PRO: 16
24/8.8.3
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 91.849,90 Kč na akci
„Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 206 na ul. Frýdecká ve Vratimově“,
uzavíranou mezi městem Vratimov a Státním fondem životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Jaroslavem Hrubešem,
náměstkem ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR a zároveň zmocnilo starostku města jejím
podpisem.
PRO: 16
24/8.9.1
Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. 21/4.11 ze dne 16.09.2013 s náhradou.
PRO: 16
24/8.9.2
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění veřejné zakázky
„Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa“ ze dne 16.12.2013.
PRO: 16
24/8.10
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Rozpočtová opatření přijatá radou města v roce 2013.
PRO: 16
24/8.11
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. XV/2013 dle předloženého návrhu.
PRO: 16
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24/8.12.1
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 27.10.2010,
věřitel město Vratimov, dlužník Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ
69609969, kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 100.000 Kč nově do 30.06.2014.
PRO: 16
24/8.12.2
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 15.03.2011,
věřitel město Vratimov, dlužník Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ
69609969, kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 500.000 Kč nově do 30.06.2014.
PRO: 16
24/8.12.3
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 11.11.2011,
věřitel město Vratimov, dlužník Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ
69609969, kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 1.000.000 Kč nově do 30.06.2014.
PRO: 16

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Vratimově 16.12.2013
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Ivo Kičmer
místostarosta

