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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 12.12.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: MUDr. Markéta Maršálková
Návrhová komise: Mgr. Kateřina Čechová
Ing. Ivo Kiška
Mandátová komise: pan Hynek Knybel
pan Jan Pončík
Ověřovatelé: Ing. Lucie Krausová
pan Libor Svoboda

PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1

Zapisovatelka: Drahomíra Nejtková
PROGRAM :
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Rozbory hospodaření za 1. – 9. měsíc roku 2011
3. Návrh na odpis nedobytných pohledávek
4. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012
5. Vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu za II. pololetí, včetně porovnání za
posledních 5 let
6. Plnění Povolebního prohlášení za rok 2011
7. Vyhodnocení investičních akcí a oprav k 31.10.2011
8. Zpráva o postupu přípravy projektu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň“
9. Plány práce Finančního a Kontrolního výboru ZM
10. Plán práce ZM na I. pololetí roku 2012
11. Organizační a různé
8/11.1 Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána
8/11.2 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2851 ostatní plocha ostatní komunikace,
k. ú. Vratimov do vlastnictví města Vratimova
8/11.3 Schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Vratimov, Datyňská 690
8/11.4 Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2012
8/11.5 Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou města v roce 2011
8/11.6 Rozpočtové opatření č. IX/2011
8/11.7 Nabytí majetku – kanalizace v ulici Frýdecká v obci Vratimov, k. ú. Vratimov
8/11.8 Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu provést stavbu k realizaci investiční
akce „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň“
8/11.9 Problematika školního stravování ve Vratimově
8/11.10 Kupní smlouvy o prodeji kanalizace společnosti SmVaK Ostrava

Usnesení z 8. zasedání ZM
Strana 2 z 5

8/11.11 Stanovení dalšího postupu prodeje jednotky (bytu) 612/7 v bytovém domě č. p. 612
ve Vratimově
8/11.12 Stanovení prodejní ceny a postupu prodeje jednotky (bytu) 603/1 v bytovém domě
č. p. 603 ve Vratimově
PRO: 15
8/1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze všech zasedání
zastupitelstva města (viz zápis).
PRO: 15
8/2
Zastupitelstvo města schválilo Rozbor hospodaření města Vratimova za 1. – 9. měsíc roku
2011.
PRO: 15
8/3
Zastupitelstvo města schválilo odpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu.
PRO: 15
8/4
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2012.
PRO: 15
8/5
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu na
území města Vratimova.
PRO: 15
8/6
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění Povolebního prohlášení za rok 2011.
PRO: 15
8/7
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení investičních akcí k 31.10.2011.
PRO: 15
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8/8
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o postupu přípravy projektu „Odkanalizování
Vratimova-Horních Datyň“.
PRO: 15
8/9.1
Zastupitelstvo města schválilo Plán práce Finančního výboru na I. pololetí roku 2012.
PRO: 15
8/9.2
Zastupitelstvo města schválilo Plán práce Kontrolního výboru na I. pololetí roku 2012 a vzalo
na vědomí Zápis č. 4/2011 z jednání dne 11.07.2011, Zápis č. 5/2011 z jednání dne
12.10.2011 a Zápis č. 6/2011 z jednání dne 30.11.2011.
PRO: 15
8/10
Zastupitelstvo města schválilo „Plán práce Zastupitelstva města Vratimova na I. pololetí roku
2012“.
PRO: 15
8/11.1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku
obcí Region Slezská brána“.
PRO: 15
8/11.2
Zastupitelstvo města neschválilo převod pozemku parc. č. 2851 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 142 m2, k. ú. Vratimov, obec Vratimov do vlastnictví města Vratimova
z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, IČ 69797111 za
úplatu.
PRO: 15
8/11.3
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 13.12.2011 Dodatek č. 3 zřizovací listiny
Základní školy Vratimov, Datyňská 690, kterým se doplňuje a mění znění zřizovací listiny
vydané dne 21.11.2005, číslo usnesení 24/9.15.2 včetně jejich následných změn.
PRO: 15
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8/11.4
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2012.
PRO: 15
8/11.5
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Rozpočtová opatření přijatá radou města v roce 2011.
PRO: 15
8/11.6
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. IX/2011.
PRO: 15
8/11.7
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí nabytí vlastnictví k majetku – potrubní kanalizaci tak,
jak je popsána ve znaleckém posudku č. 4959/2011 ze dne 31.05.2011 soudního znalce Ing.
Petra Veverky o ceně kanalizačního potrubí v ulici Frýdecká v obci Vratimov, k. ú. Vratimov
v hodnotě 1.434.420 Kč.
PRO: 15
8/11.8
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu
provést stavbu, týkající se darování pozemku ve vlastnictví pana M. F.,
, Vratimov,
který zasahuje do stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň“ a zmocnila starostku
města podpisem smlouvy.
PRO: 15
8/11.9
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu týkající se problematiky školního stravování ve
Vratimově.
PRO: 15
8/11.10
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu, týkající se prodeje „Kanalizace Vratimov – I.
a II. etapa napojení kanalizace na ÚČOV Ostrava“, „Vratimov ulice Frýdecká a Břízková –
kanalizace a přečerpávací stanice“ a kanalizace „Vratimov – Břízková, Frýdecká – stokový
systém“, t. j. kanalizační řady v celkové skutečné délce 4 404,76 m a přečerpávací kalová
stanice, včetně součástí této stavby a příslušenství, která bude uzavřena mezi městem
Vratimov a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169,
Ostrava, IČ 45193665 za celkovou cenu 9.804.000 Kč a zmocnila starostku města k podpisu
smlouvy.
PRO: 15

Usnesení z 8. zasedání ZM
Strana 5 z 5

8/11.11.1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že dle „Podmínek pro provedení záměru“ prodat
1 bytovou jednotku 612/7 v domě č. p. 612 na ulici Na Hermaně ve Vratimově, parc. č. 485,
k. ú. Vratimov včetně podílu parc. č. 485, k. ú. Vratimov – zastavěná plocha a nádvoří a
podílu domovních kanalizačních přípojek domů č. p. 606, 607, 608, 612 a 613, v jejich znění
po změně schválené zastupitelstvem města dne 31.10.2011 se ve stanoveném termínu (do
30.11.2011) nepřihlásil žádný zájemce o koupi této bytové jednotky.
PRO: 15
8/11.11.2
Zastupitelstvo města souhlasilo s tím, že 1 bytová jednotka 612/7 v domě č. p. 612 na ulici
Na Hermaně ve Vratimově, parc. č. 485, k. ú. Vratimov včetně podílu parc. č. 485, k. ú.
Vratimov – zastavěná plocha a nádvoří a podíl domovních kanalizačních přípojek domů č. p.
606, 607, 608, 612 a 613 bude nabídnuta k prodeji prostřednictvím realitní agentury
Ostravská aukční síň, s. r. o., Poděbradova 909/41, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 48392812
za minimální cenu dle znaleckého posudku.
PRO: 15
8/11.12
Zastupitelstvo města schválilo prodej 1 bytové jednotky 603/1 v budově č. p. 603, 604 a 605
na ulici Na Hermaně ve Vratimově, parc. č. 478, 479 a 480/1, včetně podílu parcel č. 478, 479
a 480/1, k. ú. Vratimov – zastavěná plocha a nádvoří s podílem jednotky na společných
částech domu 490/9072, které jsou ve vlastnictví města Vratimova prostřednictvím realitní
agentury Ostravská aukční síň, s. r. o., Poděbradova 909/41, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ
48392812 za minimální cenu ve výši 500.000 Kč.
PRO: 16

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Vratimově 12.12.2011
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Ivo Kičmer
místostarosta

