Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 26.11.2014
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Zdeněk Gürtler

Mandátová komise: Ivo Kičmer
Mgr. Daniel Kašička
Návrhová komise: Mgr. Kateřina Čechová
Mgr. Jiří Klega
Ověřovatelé:

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Ing. Petr Urbanec

PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 13
NEHLAS: 1

Zapisovatelka: Drahomíra Nejtková
Zasedání zastupitelstva města zahájila starostka města v 16:04 h. Přítomno bylo celkem 14
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti Zdeňka Gürtlera.
Starostka města konstatovala, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a
oznámení vyvěšeno na úřední desce. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl
podepsán Bc. Hanou Nevrlou a Ivo Kičmerem.
V 16:08 h přišla MUDr. Alice Dudová a Ing. Ivo Kiška.

2/1

Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva města

Hned v úvodu starostka oznámila, že nyní bude následovat složení slibu člena zastupitelstva
města Ing. Petra Urbance. Požádala, aby všichni přítomní povstali. Přečetla text slibu. Ing.
Petr Urbanec vyslovil slovo „SLIBUJI“ a podepsal připravený slib.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva města v souladu
s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: PRO: 16
Starostka města vznesla dotaz, jestli budou zastupitelé o usneseních hlasovat veřejně nebo
neveřejně. Navrhuje, aby hlasování bylo pro celé volební období 2014–2018 veřejné.
Hlasování: PRO: 16

Starostka města předložila ke schválení návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města.
Zároveň se přítomných zeptala, jestli někdo ze zastupitelů nemá další bod do programu.
Žádný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města schválilo tento program 2. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 26. 11. 2014.

PROGRAM :
1.
2.

Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva města
Stanovení odměn za výkon funkce členům Zastupitelstva města Vratimova pro volební
období 2014–2018
3. Rozpočtové opatření č. X/2014
4. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – „Výsadba
krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše
k. ú. Horní Datyně“
5. Revokace revokovaného usnesení k Odkoupení pozemku pro investiční akci
„Odkanalizování Vratimova‐Horních Datyň“, předložení nové vzorové kupní smlouvy
6. Určení pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření
7. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – ,,Parková
úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov“
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právu provést
stavbu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň“ mezi oprávněným, městem
Vratimov a povinným, jednotlivými vlastníky dotčených pozemků stavbou
9. Smlouvy úplatné a bezúplatné o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě
„Odkanalizování části Vratimov“
10. Příprava na údržbu místních komunikací v zimním období
Hlasování: PRO: 16

2/2

Stanovení odměn za výkon funkce členům Zastupitelstva města Vratimova pro
volební období 2014–2018

Mgr. Kašička konstatoval, že souhlasí s předloženým návrhem výše odměn neuvolněných
místostarostů.
Bc. Böhm měl připomínku k výpočtu výše odměny pro uvolněného místostarostu, která byla
vyplácena v minulém volebním období. Došel k nižší částce. Tajemnice odpověděla, že
výpočet je v pořádku. Projde jej s Bc. Böhmem osobně.
Místostarosta řekl, že bylo dohodnuto, že odměna 2 neuvolněných místostarostů
nepřesáhne výši odměny 1 uvolněného místostarosty.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 01. 12. 2014 výši měsíčních odměn a
příplatků poskytovaných jednotlivým neuvolněným členům Zastupitelstva města Vratimova
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v maximální výši odměn s připočtením jednoho příplatku podle počtu obyvatel v maximální
výši v souladu s Přílohou č. 1 sloupcem 9‐13 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 01. 12. 2014 výši měsíčních odměn a
příplatků poskytovaných jednotlivým neuvolněným místostarostům města Vratimova
v maximální výši odměn s připočtením příplatku podle počtu obyvatel ve výši 13.591 Kč
v souladu s Přílohou č. 1 sloupcem 6‐8 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2

2/3

Rozpočtové opatření č. X/2014

Starostka informovala nové zastupitele, že pokud se mění příjmy a výdaje města, mění se
také rozpočet města a předkládá se radě města a zastupitelstvu města rozpočtové opatření.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. X/2014 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

2/4

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – „Výsadba
krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1,
vše k. ú. Horní Datyně“

Bc. Böhm řekl, že s dotací samozřejmě souhlasí. Neseděla mu však částka u dotace s částkou,
kterou bude hradit město (90.000 Kč) a kterou uveřejnila starostka města ve Vratimovských
novinách.
Ing. Pavlovská pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že výběrové řízení bylo vysoutěženo
za částku nižší. Tato částka a náklady na pořízení projektové dokumentace jsou uznatelným
nákladem.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje 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 Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro akci „Výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku
parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k. ú. Horní Datyně“ v celkové výši maximálně 748.495,80 Kč.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
41.583,10 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to z prostředků Evropského fondu pro regionální
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rozvoj ve výši 706.912,70 Kč, celkem maximálně 748.495,80 Kč na akci „Výsadba
krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k. ú.
Horní Datyně“.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 41.583,10 Kč na akci
„Výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1,
vše k. ú. Horní Datyně“ mezi městem Vratimov a Státním fondem životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem,
ředitelem SFŽP a zároveň zmocňuje starostku města jejím podpisem.
Hlasování: PRO: 16

2/5

Revokace revokovaného usnesení k Odkoupení pozemku pro investiční akci
„Odkanalizování Vratimova‐Horních Datyň“, předložení nové vzorové kupní
smlouvy

Starostka řekla, že se jedná o poslední verzi kupní smlouvy. S panem XXXXX nebyla jednání
snadná. S žádnou finanční částkou nebyl spokojený. Toto je konečná cena.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 30/4.12.2 a usnesení č. 30/4.12.3 ze dne
06.10.2014 s náhradou.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 15/1 lesní pozemek o
výměře 3023 m2, k. ú. Horní Datyně, vlastnické právo XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně za cenu
1.780.000 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 3092/121/2014 ze dne 22. 10. 2014
vyhotoveného Ing. Františkem Císařem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou Kupní smlouvu k odkoupení pozemku parc. č.
15/1 lesní pozemek o výměře 3023 m2, k. ú. Horní Datyně, uzavíranou mezi městem
Vratimov a XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně za cenu 1.780.000 Kč, určenou na základě
znaleckého posudku č. 3092/121/2014 ze dne 22. 10. 2014 vyhotoveného Ing. Františkem
Císařem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a zmocňuje
starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
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Určení pravomoci radě města k provádění rozpočtových opatření

Starostka řekla, že vycházíme ze zkušeností z předcházejícího volebního období, kdy muselo
město rozhodnout rychle.
Ing. Urbanec měl připomínku v materiálu k bodu b) ve výši nad 1.000.000 Kč.
Mgr. Ing. Janků sdělil, že pokud nastane nečekaná havárie nad 1.000.000 Kč, je třeba, aby
mohla rada města jednat. Ve druhém případě se jedná o úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a jde jen o formální akt, protože výdaj musí být realizován.
Ing. Urbanec podotkl, že se může stát, že se o tom zastupitelé nedovědí. Myslí si, že by rada
města toto neměla schvalovat.
Pan Kičmer tomu rozumí tak, že je termín splatnosti a nemůže se překročit.
Starostka dodala, že v některých případech musí rada města činit rychle. Všichni radní jsou za
svá rozhodnutí zodpovědní a berou na sebe tímto ještě větší riziko. Místostarostka ještě
dodala, že zastupitelé se tyto informace doví vždy z rozpočtového opatření.
Mgr. Kašička vznesl dotaz na Mgr. Ing. Janků, jestli se takový případ, kdy nastala výjimečná
situace, někdy řešil. Mgr. Ing. Janků odpověděl, že dosud ne.
Ing. Urbanec podal protinávrh – ve výši nad 1.000.000 Kč zrušit bod b).
Ing. Kiška podal druhý protinávrh, aby se bod b) ponechal. Pokud by nebyla časová tíseň,
řešit na zasedání zastupitelstva města.
Starostka podala třetí protinávrh zrušit celý bod „Ve výši nad 1.000.000 Kč…..“
Zastupitelé hlasovali o posledním protinávrhu, který podala starostka:
PRO: 16
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Do výše 1.000.000 Kč včetně v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
nebo
b) jsou‐li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města).
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.
Hlasování: PRO: 16
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Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – „Parková
úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov“

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje 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 Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro akci “Parková úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku
parc. č. 3212, k. ú. Vratimov“ v celkové výši maximálně 498.488,25 Kč.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
33.232.55 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši 465.255,70 Kč, celkem maximálně 498.488,25 Kč na akci „Parková úprava
plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov“.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 33.232,55 Kč na akci
„Parková úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov“
mezi městem Vratimov a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova
1931/1, Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP a
zároveň zmocňuje starostku města jejím podpisem.
Hlasování: PRO: 16

2/8

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právu provést
stavbu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň“ mezi oprávněným, městem
Vratimov a povinným, jednotlivými vlastníky dotčených pozemků stavbou

Ing. Kašparová konstatovala, že v průběhu výstavby „Odkanalizování Vratimova – Horních
Datyň“ v letošním roce, začal platit nový občanský zákoník a došlo k úpravám v evidenci
pozemků v k. ú. Horní Datyně ze strany Katastrálního úřadu. Zjistilo se, že se stavba dotkne i
dalších vlastníků pozemků. Je proto nutno připravit nové znění vzorové kupní smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu a tu musí nově
schválit zastupitelstvo města.
Ing. Urbanec se zeptal, jaký bude dopad do rozpočtu města. Odpověděla Ing. Kašparová, že
jej budeme řešit až zhruba za 2 roky.
Ing. Urbanec navrhl připravit informaci na příští zasedání zastupitelstva města.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene
vzniklého realizací kanalizačního řadu v Horních Datyních, a to 45 Kč/m2 na soukromých
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pozemcích dotčených předmětnou stavbou mimo pozemky pod pozemními komunikacemi.
V případě dotčení pozemků, které nejsou ve vlastnictví města a jsou pod pozemními
komunikacemi, budou tato věcná břemena zřízena bezúplatně.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje výši jednorázové náhrady za umístění šachtic, které jsou
součástí kanalizačního řadu, a to 500 Kč/ks na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města
Vratimova, mimo pozemky pod pozemními komunikacemi.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že v případě specifických podmínek na soukromých
pozemcích dotčených stavbou kanalizace mimo pozemky pod pozemními komunikacemi
bude při určení výše náhrady postupováno individuálně.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a práva provést stavbu kanalizace v Horních Datyních mezi vlastníky
dotčenými stavbou kanalizace a městem Vratimov a zmocňuje starostku města jejím
podpisem.
Hlasování: PRO: 16

2/9

Smlouvy úplatné a bezúplatné o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě
„Odkanalizování části Vratimov“

Starostka konstatovala, že se jedná o vypořádání majetkových vztahů po realizaci stavby
kanalizace na cizích pozemcích.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smluv úplatných a bezúplatných o zřízení
služebnosti inženýrské sítě“ dle přiloženého vzoru smlouvy ke stavbě „Odkanalizování části
Vratimov“ mezi městem Vratimov a soukromými vlastníky pozemků dotčených stavbou
kanalizace a zmocňuje starostku města podpisem smluv.
Hlasování: PRO: 16

2/10 Příprava na údržbu místních komunikací v zimním období
Starostka pohovořila o připraveném materiálu a mimo jiné řekla, že materiál se připravuje
každoročně.
Pan Šklář řekl, že v bodu 4.2 není uvedena komunikace J. Tomise Horních Datyních.
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Mgr. Nitka měl dotaz na formulaci sjízdnost a schůdnost komunikací, kdy v úvodu je uvedeno
obojí. V dalších bodech se však hovoří pouze o tom, že obec zajišťuje sjízdnost místních
komunikací.
V 16:54 h odešel Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
V 16:55 h odešel místostarosta.
Místostarostka vznesla připomínku i k problémovému úseku na ulici Okrajové, který je v zimě
nesjízdný. Pan Šklář doplnil i komunikaci Adámkova.
V 16:58 přišel místostarosta.
Ing. Kiška konstatoval, aby si údržbu komunikací (která cesta je potřeba posypat) rozhodly
samy Vratimovské služby na místě.
Ing. Kašparová ještě dodala k dotazu Mgr. Nitky schůdnost a sjízdnost. Citace v Operačním
plánu je ze zákona.
Mgr. Nitka měl ještě dotaz, jak je tomu v případě údržby komunikací, které jsou dotčené
stavbou, která není ukončena. Odpověděla starostka, že Operační plán zimní údržby místních
komunikací je obecný a tento stav neřeší.
Ing. Kiška se zeptal, jestli je ve smlouvách se zhotovitelem staveb uvedeno, kdo za údržbu
odpovídá. Ing. Kašparová odpověděla, že zhotovitel má povinnost dát stavbu do takového
stavu, aby mohla SÚS, nebo Vratimovské služby, s. r. o. údržbu provádět. Starostka ještě
dodala, že se nejedná o pravidelnou údržbu. Řeší se případ od případu.
Ing. Urbanec uvedl příklad. Nastane případ, že staveniště nebylo předáno městu. Občan utrpí
úraz. Kdo bude zodpovědný za újmu občanovi. Starostka řekla, že se jedná o právně velmi
složitý případ, kdy nelze jednoznačně v obecné rovině stanovit vinu.
V 17:06 h přišel Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Zastupitelé souhlasili s tím, aby do bodu 4.2 byly ještě doplněny komunikace na ulici J.
Tomise v Horních Datyních a ulici Okrajová a Adámkova ve Vratimově.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje upravený Operační plán zimní údržby místních komunikací ve
Vratimově a Horních Datyních na sezónu 2014/2015.
Hlasování: PRO: 16

Během zastupitelstva města:
Ing. Kiška
 Byla podána reklamace kanalizace Na Podlesí? Ing. Kašparová sdělila, že reklamaci
probíhá, výsledek zatím nezná.
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Kdy budou u zastávky ZŠ Datyňská doplněny kamery? Starostka odpověděla, že se
řeší. Firma Ovanet nabízí systém přímého sledování kamerou.
Místostarostka řekla, že se jí pořizovací cena 95.000 Kč a roční nájem 200.000 Kč zdá
hodně peněz, které by mohly být využity jinak. Ve správním řízení se přestupky nedají
pokutovat.
Starostka řekla, že má zjištěno, že pokutovat řidiče se dá. Ještě dodala, že jednala s
vedoucím odboru dopravně‐správních činností Magistrátu města Ostravy a ředitelem
Policie ČR. Npor. Mgr. Roško z Policie Vratimov s návrhem kamerového systému
souhlasí a státní policii jej doporučí ke schválení. Odbor dopravně‐správních činností
Magistrátu města Ostravy vyhotovuje každý rok statistiku o případech.

V 17:25 h odešel Mgr. Daniel Kašička.
Bc. Nevrlá
 Zeptala se na rozdělení kompetencí místostarostů a jejich pracovní dobu.
Místostarostka má na starosti školství, příspěvkové organizace, kulturní rozvoj,
prevenci kriminality, sociální služby a vnitřní věci. Přítomnost v úřední dny od 14:15 h
a v pátek dopoledne. Dále podle potřeby.
Místostarosta má na starosti požární ochranu a krizové řízení, informační
technologie, životní prostředí, dopravu a silniční hospodářství, územní plánování a
stavebně správní činnosti Přítomnost každý den dopoledne mimo pracovní směnu.
Dále podle potřeby.
Starostka dodala, že na rozdělení kompetencí se ještě pracuje.
 Rada města schvalovala projekt „Afrika“. Předala všem zastupitelům pozvánky na
výstavu fotografií pod názvem “Afrika objektivem (ne) profíků“, která se bude konat
04. 12. 2014 od 18:00 h, a to v Dolních Vítkovicích v budově U6. Bude probíhat prodej
těchto fotografií. Peníze budou předány přímo na účet projekt „Afrika“.
V 17:31 h odešla MUDr. Alice Dudová.
Bc. Böhm
 Jak často měří Městská policie Ostrava rychlost ve městě? Místostarosta sdělil, že 5x
za měsíc.
 Kde a za jakých podmínek se budou vydávat povolenky na parkování před MěÚ
Vratimov? Starostka sdělila, že město má v úmyslu nechat 2 parkovací místa pro
zdravotní středisko, 2 parkovací místa pro léčebnou rehabilitaci, 2 parkovací místa
pro Českou poštu a 1 parkovací místo pro MěÚ Vratimov. Bude se o tom dále jednat.
Mgr. Nitka
 Má návrh, aby parkování bylo časově omezeno s parkovacími hodinami.
Starostka s tímto návrhem souhlasí nejen na parkovišti před MěÚ Vratimov, ale také
na parkovišti na Radničním náměstí. Občané jej využívají jako stálé parkovací místo.
Ing. Kiška se zeptal, jestli na Radničním náměstí jsou parkovací místa pro invalidy.
Odpověděla starostka, že jsou 4.
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Ing. Urbanec
 Kompetence a úřední dobu místostarostů by vyvěsil na web pro občany trvale.
Nedával by informaci pouze do Vratimovských novin.
 Nesvítí veřejné osvětlení směrem na Ostravu od kolejí k firmě Mirel. Pan Kičmer
uvedl, že již hovořil s Ing. Karolovou – jednatelkou společnosti Vratimovské služby, s.
r. o.
 Jak dopadlo poskytování příspěvku na dopravu pro seniory? Starostka odpověděla, že
i obec Řepiště a Paskov souhlasí s příspěvkem. Nyní všechny obce budou schvalovat
smlouvy s DPO.
Místostarosta
 Byl na jednání na DPO a změny jízdních řádů budou od 14. 12. 2014. Návaznost
autobusu č. 21 na č. 41 bude.
Mgr. Švidrnoch, DiS.
 Bude se realizovat přechod pro chodce směrem od vlaku na autobusovou zastávku
směr Ostrava? Starostka odpověděla, že přechod nelze z důvodu stavebně‐
technického provést.
V 17:40 h odešel Ivo Kičmer.
V 17:41 h odešel Libor Svoboda.
Tajemnice
 Vrátila se k dotazu Bc. Böhma na správnost výpočtu odměny místostarosty v minulém
volebním období. Rozebrala jednotlivé položky. Výpočet je správný.
 Zastupitelé, kteří mají zájem o zapůjčení notebooku pro práci v zastupitelstvu města,
se nahlásí u tajemnice.
Ing. Kiška vyzval zastupitele, aby používali notebooky z úsporných důvodů.
 11.12.2014 se v Ostravě koná školení právního minima pro zastupitele města.
Případní zájemci se do konce týdne přihlásí u tajemnice.
Starostka města 2. zasedání zastupitelstva města ukončila v 17:45 h.
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Ing. Petr Urbanec

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková
Ve Vratimově 27.11.2014

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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