Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 15.12.2014
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Ing. Ivo Kiška

Mandátová komise: MUDr. Alice Dudová
Mgr. Radek Nitka
Návrhová komise: Bc. Hana Nevrlá
Aleš Šklář
Ověřovatelé:

Zdeněk Gürtler
Bc. David Böhm

Zapisovatelka:

PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

Zasedání zastupitelstva města zahájila starostka města v 9:04 h. Přítomno bylo celkem 16
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti Ing. Ivo Kišku.
Starostka města konstatovala, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a
oznámení vyvěšeno na úřední desce. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl
podepsán Mgr. Vladimírem Švidrnochem, DiS. a Ing. Petrem Urbancem.
Starostka města předložila ke schválení návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města.
Zároveň se přítomných zeptala, jestli někdo ze zastupitelů nemá další bod do programu.
Žádný další návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města schválilo tento program 3. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 15.12.2014.
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Jednací řád Zastupitelstva města Vratimova pro volební období 2014–2018
Jednací řád výborů zřízených Zastupitelstvem města Vratimova pro volební období
2014–2018
Jmenování předsedů a členů výborů zřízených Zastupitelstvem města Vratimova pro
volební období 2014–2018
Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro I. pololetí 2015
Směrnice č. 3/2014 pro stanovení cestovních náhrad zastupitelům města Vratimova
ve volebním období 2014–2018

6.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova za volební období 2010–
2014
7. Odvolání a návrh nových zástupců do orgánů obchodních společností s majetkovou
účastí města
8. Rozpočet města Vratimova na rok 2015
9. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti – rok 2014
10. Určený člen zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací
činnosti
11. Žádost o peněžitý dar Tělocvičné jednotě Sokol Vratimov
12. Rozpočtové opatření č. XI/2014
13. Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2015
14. Vzdání se práva k pohledávce MIKA PROFI, spol. s r. o.
Hlasování: PRO: 16

Hned na úvod informovala zastupitele o návštěvě ředitelky Městské knihovny Vratimov Mgr.
Hany Pščolkové a navrhla, aby se seznámili s její žádostí o přemístění knihovny do prostor
suterénu nákupního střediska.
V 9:15 h odešel Aleš Šklář.
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Rozpočet města Vratimova 2015

Součástí projednání rozpočtu je přemístění Městské knihovny Vratimov do prostor suterénu
nákupního střediska. Mgr. Pščolková informovala zastupitele o nárocích, které narůstají na
prostory knihovny a o nemožnosti další získat v budově Kulturního střediska Vratimov. Jako
nevhodnější řešení se ji jeví přemístit knihovnu do suterénu nákupního střediska.
Ing. Urbanec se zeptal Mgr. Pščolkové, jestli jim prostory budou vyhovovat. Uvedl, že na svém
původním návrhu ponechat knihovnu ve stávajících prostorách kulturního domu a knihovnu
rozšířit o místnosti využívání k jiným účelům netrvá, neboť konzultoval bezbariérový přístup
s projektanty a náklady byly zhruba 1.000.000 Kč – 1.200.000 Kč. Dále se zeptal, jaké kroky již
byly podniknuty ze strany knihovny.
Mgr. Pščolková sdělila, že prostory fyzicky prošla a byla ověřena vhodnost využití prostor
z hlediska hygienického a požárního. Je si vědoma, že celá akce je na delší dobu.
V 9:17 se vrátil Aleš Šklář.
Starostka konstatovala, že zhruba 4 roky město hledalo prostory, mimo jiné také pro knihovnu
v Horních Datyních.
Mgr. Klega doporučil, aby zvýšená pozornost byla věnována osvětlení.
Mgr. Nitka se zeptal, s jak velkou plochou pro knihovnu se počítá. Místostarostka
konstatovala, že důležité je, že prostor knihovně vyhovuje a suterén může být využit celý.
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Jednací řád Zastupitelstva města Vratimova pro volební období 2014–2018

Bc. Böhm navrhl následující úpravy
 V čl. 5 opravit místo slova zpravodaj noviny
 V čl. 13 zveřejňování zápisu a zvukového záznamu na webových stránkách města
 V čl. 14 rozesílání usnesení zastupitelům e‐mailem nerealizovat.
Tajemnice konstatovala, že usnesení se zveřejňuje na úředních deskách a zároveň
v neveřejné části webu pro zastupitele. Nedoporučuje zveřejňování zápisu. V případě
konkrétního požadavku občanů je jim k dispozici k nahlédnutí u tajemnice. Zároveň uvedla,
že čl. 5 a 14 upraví dle vzneseného požadavku.
Starostka rozhodla, že místostarosta zváží zveřejňování zápisu na webu.
Místostarostka dodala, že je pro zveřejňování usnesení, ale ne pro zveřejňování zápisů.
Ing. Urbanec řekl, že v materiálech je předkladatel uveden v rozporu se zákonem o obcích.
Zároveň uvedl, že jednací řád měl být projednán v radě města, která jej měla předložit ke
schválení zastupitelstvu.
Starostka konstatovala, že na příštím zasedání ZM dá své stanovisko.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává upravený Jednací řád Zastupitelstva města Vratimova pro
volební období 2014–2018.
Hlasování: PRO: 16

3/2

Jednací řád výborů zřízených Zastupitelstvem města Vratimova pro volební období
2014–2018

Bc. Böhm uvedl, že je zbytečné zasílání usnesení členům komisí a výborů e‐mailem.
Tajemnice uvedla, že usnesení ani zápisy z výborů a komisí nejsou vyvěšovány v neveřejné
části webu, a tudíž je nutné členům jej doručit e‐mailem případně poštou. Doručování e‐
mailem je ekonomičtější.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává Jednací řád výborů zřízených Zastupitelstvem města Vratimova
pro volební období 2014–2018.
Hlasování: PRO: 16

3/3

Jmenování předsedů a členů výborů zřízených Zastupitelstvem města Vratimova
pro volební období 2014–2018

Bc. Čech navrhl, aby předsedou Finančního výboru byl Ing. Urbanec, který má velké
zkušenosti z předchozích volebních období. Aleš Šklář by byl členem výboru.
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Mgr. Nitka se zeptal, proč je ve výboru Dorika Valasová. Starostka odpověděla, že Dorika
Valasová je bývalá vedoucí finančního odboru MěÚ Vratimov a má zkušenosti s financováním
obcí.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města zřizuje pro volební období 2014–2018 s účinností od 01.01.2015
pětičlenný Finanční výbor a tříčlenný Kontrolní výbor.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo, že Finanční výbor bude pracovat ve složení:
Předseda:
Ing. Petr Urbanec
Členové:
Bc. David Böhm
Mgr. Daniel Kašička
Aleš Šklář
Dorika Valasová
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo, že Kontrolní výbor bude pracovat ve složení:
Předseda:
Ivo Kičmer
Členové:
Bc. Hana Nevrlá
Mgr. Jiří Klega
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2
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Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro I. pololetí 2015

Bc. Böhm se zeptal, jestli zasedání zastupitelstva města nemůže začínat místo v 15:00 h
v 16:00 h. Odpověděla starostka, že čas 15:00 h je přijatelný a není pro změnu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Harmonogram zasedání zastupitelstva
města pro I. pololetí roku 2015.
Hlasování: PRO: 16

3/5

Směrnice č. 3/2014 pro stanovení cestovních náhrad zastupitelům města Vratimova
ve volebním období 2014–2018

Starostka konstatovala, že směrnice je v souladu se zákonem.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici č. 3/2014 pro stanovení cestovních náhrad
zastupitelům města Vratimova.
Hlasování: PRO: 16
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Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova za volební období 2010‐
2014

Starostka řekla, že se jedná o nesplněná usnesení, která přecházejí z minulého volebního
období 2010–2014.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
Vratimova za volební období 2010–2014.
Hlasování: PRO: 16
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Odvolání a návrh nových zástupců do orgánů obchodních společností s majetkovou
účastí města

Starostka navrhla, aby členem Dozorčí rady společnosti Teplo Vratimov, spol. r. o. byl Aleš
Šklář místo Bc. Martina Čecha. Místostarosta dodal, že je zaměstnancem ArcelorMittal, a. s.
a má přehled o dodávání tepla.
Ing. Urbanec ještě podotkl, že odvolání členů z Dozorčích rad Tepla Vratimov, spol. s r. o. a
společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o. by mělo být k 31. 12. 2014.
Ivo Kičmer namítl, že složení členů Dozorčích rad společností Teplo Vratimov a Vratimovské
služby je navrženo bez účasti opozičních stran zastupitelstva. Materiál by odložil na další
zasedání zastupitelstva města a složení znova prokonzultoval.
Starostka odpověděla, že složení Dozorčích rad nemá s politikou nic společného. Další návrh
nebyl podán. Obě společnosti jsou pod kontrolou finančního odboru MěÚ Vratimov. O
penězích vždy rozhoduje zastupitelstvo města.
Bc. Nevrlá navrhla místo MUDr. Alice Dudové do Dozorčí rady společnosti Vratimovské
služby, spol. s r. o. Bc. Davida Böhma.
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu:
PRO: 3
PROTI: 8
ZDR: 5
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města navrhuje odvolat z Dozorčí rady společnosti Teplo Vratimov, spol. s r.
o. člena Ivo Kičmera, a to s účinností k 31. 12. 2014.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města navrhuje odvolat z Dozorčí rady společnosti Vratimovské služby,
spol. s r. o. členy JUDr. Dagmar Hrudovou a Mgr. Jiřího Klegu, a to s účinností k 31. 12. 2014.
Hlasování: PRO: 16
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Usnesení:
3. Zastupitelstvo města navrhuje za člena Dozorčí rady společnosti Teplo Vratimov, spol. s r.
o. Aleše Škláře, a to s účinností od 01. 01. 2015.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města navrhuje za člena Dozorčí rady společnosti Vratimovské služby,
spol. s r. o. Mgr. Ivetu Zechovou, a to s účinností od 01. 01. 2015.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2
Usnesení:
5. Zastupitelstvo města navrhuje za člena Dozorčí rady společnosti Vratimovské služby, spol.
s r. o. MUDr. Alici Dudovou, a to s účinností od 01. 01. 2015.
Hlasování: PRO: 9, ZDR: 6 PROTI: 1
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Rozpočet města Vratimova na rok 2015

Bc. Böhm se zeptal, jestli přibyly nějaké investiční dotace od krajů. Odpověděl Mgr. Ing.
Janků, že ano, a to 344.500 Kč pro DDM – zbytek dotace „Média do škol“.
V 10:15 h odešel Ing. Petr Urbanec.
Starostka dodala, že nejpodstatnější akce jsou kanalizace Horní Datyně, chodníky,
komunikace. Peníze, které zastupitelé schválí na Městskou knihovnu a Tělocvičné jednotě
Sokol Vratimov jsou současně peníze, které se vydávají na spolky.
V 10:17 h přišel Ing. Petr Urbanec.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města Vratimova na rok 2015 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje základní příděl do sociálního fondu ve výši 5 % ze
zúčtovaných platů, odměn uvolněných zastupitelů, náhrad platů a náhrad odměn
uvolněných zastupitelů za rok 2015.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výsledku hospodaření u všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vratimov na rok 2015 ve výši 0 Kč.
Hlasování: PRO: 16
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Starostka města v 10:17 h vyhlásila přestávku.
V 10:39 h opět pokračovalo zasedání zastupitelstva města.
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Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti – rok 2014

Starostka konstatovala, že letošní rok byl sice nejteplejší, ale v měsíci srpnu bylo deštivo.
Mgr. Nitka se zeptal, kdo zodpovídá za provoz koupaliště. Ing. Kašparová sdělila, že po
technické stránce za chod koupaliště odpovídá Ing. Hojgr a po stránce personální paní
Fiedorová.
Mgr. Klega měl dotaz k částce 50.000 Kč v rozpočtu ke koupališti. Ing. Kašparová sdělila, že se
jedná o pravidelnou platbu agentuře za ostrahu.
Bc. Böhm měl dotaz, proč zaměstnáváme dva hlídače parkoviště. Starostka odpověděla, že je
nutno korigovat i odstavování vozidel, aby nevznikl chaos.
Mgr. Nitka chtěl vědět, zda aktualizujeme každodenně otevření koupaliště v závislosti na
počasí na webových stránkách. Ing. Kašparová sdělila, že na webu města je stabilně
informace, že pokud je teplota vzduchu 20 oC a neprší, je koupaliště otevřeno. Plavčíci jsou
stabilně k dispozici na telefonu. Každodenní aktualizace na webu je, s ohledem k naší
pracovní době, o víkendech a svátcích nereálná.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení letní sezóny 2014 na městském
koupališti.
Hlasování: PRO: 16

3/10 Určený člen zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací
činnosti
Starostka se zeptala pana Kičmera, jestli s návrhem souhlasí. Odpověděl, že ano.
Usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Ivo Kičmera jako určeného člena zastupitelstva
města („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací
dokumentace města, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební
období 2014–2018.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
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Žádost o peněžitý dar Tělocvičné jednotě Sokol Vratimov

Starostka konstatovala, že tělocvična je opravená. Je pro, aby město schválilo dar 300.000
Kč.
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Místostarostka vysvětlila celou problematiku k získání peněz na rekonstrukci sokolovny.
Tělocvičná jednota Sokol Vratimov požádali Českou obec sokolskou o finanční příspěvek.
Došlo k nedorozumění, kdy Tělocvičná jednota Sokol Vratimov si myslela, že finanční
příspěvek bude 100 %. Česká obec sokolská má však vnitřní směrnicí stanoveno, že hradí
pouze 50 %.
Mgr. Klega uvedl, že ve smlouvě mu chybí smluvní pokuta. Odpověděla starostka, že ve
smlouvě je vymezena pokuta, pokud by nebyl dodržen účel, pro který je peněžitý dar určen.
Mgr. Ing. Janků ještě podotkl, že finanční odbor kontroluje, zda je dodrženo smluvní plnění.
Pan Šklář podotkl, že Česká obec sokolská (župa) v letošním roce neví, jak na tom bude
finančně v roce příštím. Místostarosta ještě doplnil, že 150.000 Kč získal TJ Sokol na
peněžitých darech.
Ing. Urbanec se zeptal, jestli budou mít nárok na dotaci od města na činnost spolku na rok
2015. Odpověděla starostka, že toto se zatím neřešilo.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru ve výši
300.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vratimov, Sokolská 290/16, Vratimov, IČ 48428655 na
úhradu financování spoluúčasti na zateplení budovy sokolovny na ulici Sokolská 290/16 ve
Vratimově.
Hlasování: PRO: 16
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Rozpočtové opatření č. XI/2014

Starostka konstatovala, že rozpočtové opatření se připravuje při mimořádném přísunu a
výdeji peněz.
Ing. Urbanec měl návrh, abychom částku 300.000 Kč na peněžitý dar pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Vratimov zahrnuli do předkládaného rozpočtového opatření č. XI/2014.
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. XI/2014 dle upraveného návrhu.
Hlasování: PRO: 16

3/13

Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2015 prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, dle předloženého návrhu.
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Hlasování: PRO: 16

3/14

Vzdání se práva k pohledávce MIKA PROFI, spol. s r. o.

Mgr. Ing. Janků uvedl, že dlužník společnost MIKA PROFI, spol. s r. o. převedl na tzv. „bílého
koně“ svůj majetek a došlo ke zrušení firmy. Město Vratimov se přihlásilo o pohledávku.
Firma je v likvidace a žádné peníze tam nejsou. Není tedy co požadovat.
Zastupitelé souhlasili se vzdáním práva k pohledávce za dlužníkem.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se práva k pohledávce za dlužníkem MIKA PROFI, spol.
s r. o., Strmá 900/7, Vratimov, IČ 25876830 ve výši 78.924 Kč s příslušenstvím.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

Během zasedání zastupitelstva města:
Starostka
 Od 01. 01. 2015 budou občané se zdravotním postižením a nad 70 let jezdit zdarma
městskou hromadnou dopravou. Zmínka bude ve Vratimovských novinách. Smlouvy
jsou uzavřeny. K cestování budou potřebovat pouze občanský průkaz.
Místostarostka
 Řešila stížnost ředitelky Mateřské školy Vratimov ohledně stravování. V MŠ v Horních
Datyních k snídani byly dětem podávány chlebíčky, které byly připraveny den předem
pro jinou akci a zbyly. Kontrola sice neprokázala zásadní porušení, ale ředitelce
Zařízení školního stravování bylo sděleno, že ve školách bude podávat jídlo, které
bylo připraveno jen výlučně pro ně.
 Před 14 dny opět stížnost, že jídlo nemělo správnou teplotu. Při kontrole se stížnost
neprokázala oprávněnou. Místostarostka má v úmyslu připravit návrhy, jak by
ukončila spory mezi ředitelkami obou zařízení.
Aleš Šklář
 Klub turistů Horních Datyň bude informovat radu města o 70. výročí založení Klubu
turistů v Horních Datyních a o výstavě k tomuto výročí.
Ivo Kičmer
 Má časté telefonáty od Policie Vratimov na odchyt psů ve Vratimově. Spolupráce
s panem Ondračkou není dobrá a mělo by se hledat jiné řešení odchytu. Starostka
konstatovala, že má v úmyslu oslovit Městskou policii v Ostravě.
Mgr. Nitka
 Jak je uzavřena smlouva se společností .A.S.A. na sběr komunálního odpadu. Ing.
Pavlovská odpověděla, že smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to v roce 1995.
Možnost výpovědi je 3 měsíce.
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Mgr. Klega
 Je monitorováno, zda do areálu bývalých Vratimovských papíren není navážen další
odpad. Starostka řekla, že kaly se již nevozí. V areálu působí společnost .A.S.A., která
zde třídí odpad.
Ing. Urbanec
 Bytové družstvo Na Příčnici před 3 měsíci vzneslo požadavek na ořez stromu. Ing.
Pavlovská odpověděla, že proběhlo místní šetření s Ing. Šenkem a bylo zjištěno, že ke
styku větví s fasádou domu nedochází. Ing. Urbanec žádá o znovu prošetření.
Místostarosta
 28. 11. 2014 byla doručena petice občanů Horních Datyň „Nechceme, aby se Horní
Datyně staly objízdnou trasou pro nákladní vozidla !!!!“. Navazuje na veřejnou
vyhlášku Magistrátu města Ostravy, která byla vyvěšena na úředních deskách města.
Na 77. schůzi rady města dne 03. 10. 2014 se tato problematika řešila a radní k tomu
neměli námitek. Město zaslalo dopisy subjektům, kteří mají na starosti dopravu
těžkými nákladními automobily.
V 11:26 h odešel Libor Svoboda.
Město Vratimov má v úmyslu zadat zpracování studie na omezení vjezdu nákladních
vozidel do města. Starostka hovořila s panem Částkou a bylo jí sděleno, že je možno
provést odklon dopravy na silnici I. třídy a dálnice. V rozpočtu města máme
vyčleněnou částku 100.000 Kč.
Místostarosta ještě dodal, že připravuje dopis členům petičního výboru, kde je bude
informovat o krocích, které hodlá město podniknout. Dopis bude zveřejněn na webu
města a ve Vratimovských novinách.
Bc. Böhm měl připomínku, že vozidla do MG Odra Gas a společnosti KES musí
Vratimovem projet. Starostka dodala, že v tomto případě se jedná o dopravní
obslužnost a navíc MG Odra Gas přispívala na opravu komunikace.

Starostka města 3. zasedání zastupitelstva města ukončila v 11:34 h.
Ve Vratimově 15.12.2014
Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Gürtler
Bc. David Böhm

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta
Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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