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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 18.11.2013
Přítomni:
dle presenční listiny
Omluveni: pan Zdeněk Gürtler, JUDr. Dagmar Hrudová, Mgr. Jiří Klega
Neomluveni: pan Jan Pončík
Návrhová komise:

pan Aleš Šklář
Ing. Ivo Kiška

Mandátová komise: Ing. Lucie Krausová
MUDr. Alice Dudová
Ověřovatelé:

Ing. Petr Urbanec
pan Hynek Knybel

Zapisovatelka:

PRO: 9
ZDR: 1
PRO: 9
ZDR: 1
PRO: 9
ZDR: 1
PRO: 9
ZDR: 1
PRO: 9
ZDR: 1
PRO: 9
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení ZM
Rozbory hospodaření za 1.-9. měsíc roku 2013
Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2014
Vyhodnocení sezóny na koupališti v roce 2013
Příprava na údržbu místních komunikací v zimním období
Organizační a různé

23/8.1 Region Slezská brána, svazek obcí, stav hospodaření a kontroly hospodaření roku
2012
23/8.2 Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 20142018
23/8.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na
výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vratimov (SDH)
23/8.4 Rozpočtové opatření č. XIII/2013
23/8.5 Smlouva o budoucí darovací smlouvě a o právu provést stavbu k realizaci
investiční akce “Dostavba a rekonstrukce chodníku ve Vratimově a Horních
Datyních; chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“
23/8.6 Vzorová Smlouva o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu k prodeji
pozemků parc. č. 1200 a parc. č. 1201, k. ú. Vratimov
23/8.7 Stanovení odměny za výkon funkce člena Zastupitelstva města Vratimova
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23/8.8

Darování a odkoupení nově zaměřených pozemků pro investiční akci „Rekonstrukce
chodníku podél ul. Datyňské včetně zálivu pro AZ Nová škola“, „Přemístění AZ
Nová škola ve směru na Horní Datyně“ a „Dostavba a rekonstrukce chodníku
ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“
23/8.9 Informace o průběhu čtvrtých Hovorů s občany v Horních Datyních
PRO: 10
23/1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze všech zasedání
zastupitelstva města (viz zápis).
PRO: 11
23/2
Zastupitelstvo města schválilo Rozbory hospodaření města Vratimova za období 1.-9. měsíce
roku 2013 dle předloženého návrhu.
PRO: 11
23/3
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r.
o. za období leden až září 2013“.
PRO: 11
23/4
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Zprávu o hospodaření společnosti Vratimovské
služby, spol. s r. o. za období leden až srpen 2013“.
PRO: 11

23/5
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí cenu úhrady za likvidaci komunálního odpadu na rok
2014.
PRO: 11
23/6
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení letní sezóny 2013 na městském
koupališti.
PRO: 11
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23/7
Zastupitelstvo města schválilo Operační plán zimní údržby místních komunikací ve
Vratimově a Horních Datyních na sezónu 2013/2014.
PRO: 11
23/8.1.1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána za rok 2012.
PRO: 11
NEHLAS: 1
23/8.1.2
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská
brána za rok 2012.
PRO: 11
NEHLAS: 1
23/8.2
Zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro
volební období 2014-2018 tyto občany:
- paní Z. H., nar. , bytem
, Vratimov
- paní N. M., nar. , bytem
, Vratimov-Horní Datyně
- Ing. M. S., nar. , bytem
, Vratimov
- paní I. V., nar. , bytem
, Vratimov
PRO: 12
NEHLAS: 1
23/8.3.1
Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Vratimov v celkové výši 84.300 Kč.
PRO: 12
NEHLAS: 1
23/8.3.2
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
84.300 Kč na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vratimov
mezi městem Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692 a
zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 12
NEHLAS: 1
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23/8.4
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. XIII/2013 dle předloženého návrhu.
PRO: 12
ZDR: 1
23/8.5
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu
provést stavbu, týkající se darování části pozemku ve vlastnictví THERAPIA s. r. o.,
Frýdecká 936/59, Vratimov, IČ 47977663, který zasahuje do stavby „Dostavba a
rekonstrukce chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“
a zmocnila starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 13
23/8.6
Zastupitelstvo města rozhodlo o znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o právu provést
stavbu, týkající se budoucího prodeje pozemků parc. č. 1200 a 1201, k. ú. Vratimov za částku
1.500.000 Kč a práva provést stavbu „Relaxačního multifunkčního zařízení s menší
tělocvičnou, Vratimov“ a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 13
23/8.7
Zastupitelstvo města stanovilo s účinností od 18.11.2013 výši měsíčních odměn a příplatků
poskytovaných neuvolněnému členu Zastupitelstva města Vratimova Mgr. Jiřímu Klegovi
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého
návrhu.
PRO: 13
23/8.8.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaných nově zaměřených pozemků parc. č.
1205/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 50 m2, parc. č. 1205/3 ostatní plocha –
zeleň o výměře 7 m2, parc. č. 1205/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 92 m2,
parc. č. 1205/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 598 m2, parc. č. 1205/6 ostatní
plocha – zeleň o výměře 4 m2, parc. č. 1205/7 ostatní plocha – zeleň o výměře 26 m2 a parc. č.
1205/8 ostatní plocha – zeleň o výměře 246 m2, vše k. ú. Vratimov, dle geometrického plánu
číslo 2164-75a/2013 ze dne 11.11.2013 od dárce 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 ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem.
PRO: 13

Usnesení z 23. zasedání ZM
Strana 5 ze 7

23/8.8.2
Zastupitelstvo města schválilo vzorovou Darovací smlouvu k pozemkům označeným jako
parc. č. 1205/2, parc. č. 1205/3, parc. č. 1205/4, parc. č. 1205/5, parc. č. 1205/6, parc. č.
1205/7 a
parc. č. 1205/8, k. ú. Vratimov, uzavřenou mezi městem Vratimov a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692 a zmocnilo starostku města
podpisem smlouvy.
PRO: 13
23/8.8.3
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaných nově zaměřených pozemků parc. č.
1205/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 196 m2 a parc. č. 1205/10 ostatní plocha
– zeleň o výměře 106 m2, k. ú. Vratimov, dle geometrického plánu číslo 2164-75b/2013 ze
dne 11.11.2013 od dárce 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 ředitelem
příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem.
PRO: 13
23/8.8.4
Zastupitelstvo města schválilo vzorovou Darovací smlouvu k pozemkům označeným jako
parc. č. 1205/9 a parc. č. 1205/10, k. ú. Vratimov, uzavřenou mezi městem Vratimov a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692 a zmocnilo starostku města
podpisem smlouvy.
PRO: 13
23/8.8.5
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného 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 dárce paní M. Č.,
, Vratimov se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 8/10 a pana J. Č.,
, Vratimov se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2/10.
PRO: 11
PROTI: 1
ZDR: 1
23/8.8.6
Zastupitelstvo města schválilo vzorovou Darovací smlouvu k pozemku označeného jako parc.
č. 2579/2, k. ú. Vratimov, uzavřenou mezi městem Vratimov a paní M. Č.,
, Vratimov
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 8/10 a panem J. Č.,
, Vratimov se
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 2/10 a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 11
PROTI: 1
ZDR: 1
23/8.8.7
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného nově zaměřeného pozemku parc. č.
2580/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 9 m2, k. ú. Vratimov, dle geometrického
plánu číslo 2164-75b/2013 ze dne 11.11.2013, od dárce společnosti ArcelorMittal Ostrava a.
s., Vratimovská 689/117, Ostrava-Kunčice, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem,
předsedou představenstva a Mgr. Janem Rafajem, MBA, členem představenstva.
PRO: 13
23/8.8.8
Zastupitelstvo města schválilo vzorovou Darovací smlouvu k pozemku označeného jako parc.
č. 2580/2, k. ú. Vratimov, uzavřenou mezi městem Vratimov a společností ArcelorMittal
Ostrava a. s., Vratimovská 689/117, Ostrava-Kunčice, IČ 45193258 a zmocnilo starostku
města podpisem smlouvy.
PRO: 13
23/8.8.9
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu
provést stavbu, týkající se darování části pozemku parc. č. 1205, k. ú. Vratimov 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, který dle
projektové dokumentace zasahuje do stavby „Dostavba a rekonstrukce chodníku ve
Vratimově a Horních Datyních; chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“ a zmocnilo starostku
města podpisem smlouvy.
PRO: 13
23/8.8.10
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu
provést stavbu, týkající se darování části pozemků parc. č. 2581 a 2580, k. ú. Vratimov ve
vlastnictví společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689/117, Ostrava-Kunčice,
IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou představenstva a Mgr. Janem
Rafajem, MBA, členem představenstva, které dle projektové dokumentace zasahují do stavby
„Dostavba a rekonstrukce chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Vratimov,
ul. Frýdecká“ a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 13
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23/8.9
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o průběhu Hovorů s občany v Horních
Datyních, konaných dne 31.10.2013.
PRO: 13

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Vratimově 18.11.2013
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Ivo Kičmer
místostarosta

