Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 04.02.2015
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

dle presenční listiny
Bc. Martin Čech, MUDr. Alice Dudová, Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Jiří
Klega, Mgr. Iveta Zechová
Ing. Ivo Kiška

Mandátová komise: Aleš Šklář
Bc. David Böhm
Návrhová komise:

Mgr. Kateřina Čechová
Bc. Hana Nevrlá

Ověřovatelé:

Ing. Petr Urbanec
Libor Svoboda

Zapisovatelka:

PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

Zasedání zastupitelstva města zahájila starostka města v 16:02 h. Přítomno bylo celkem 11
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti Bc. Martina Čecha, MUDr. Alici Dudovou, Mgr. Daniela
Kašičku, Mgr. Jiřího Klegu a Mgr. Ivetu Zechovou.
Starostka města konstatovala, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a
oznámení vyvěšeno na úřední desce. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl
podepsán Zdeňkem Gürtlerem a Bc. Davidem Böhmem.
Starostka města předložila ke schválení návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města a
informovala zastupitele, že byl podán ještě jeden materiál.
Jednalo se o materiál:
5. Plán práce Finančního výboru na I. pololetí roku 2015.
Zároveň se přítomných zeptala, jestli někdo ze zastupitelů nemá další bod do programu.
Žádný další návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města schválilo tento program 4. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 04.02.2015.

PROGRAM :
1.

Realizace akce „Odpočívadlo vč. workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní
cyklostezky Ostrava‐Beskydy“ a podání žádosti o dotaci do Národního programu
podpory cestovního ruchu
2. Svěření úkolů jednotlivým místostarostům
3. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 2767/1, k. ú. Vratimov uzavřená mezi městem
Vratimov, jako obdarovaným a společností TEPLO Vratimov, spol. s r. o., jako dárcem
4. Plán práce Kontrolního výboru při ZM Vratimov na I. pololetí roku 2015
5. Plán práce Finančního výboru při ZM Vratimov na I. pololetí roku 2015
Hlasování: PRO: 11

4/1

Realizace akce „Odpočívadlo vč. workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní
cyklostezky Ostrava‐Beskydy“ a podání žádosti o dotaci do Národního programu
podpory cestovního ruchu

Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že město má v rozpočtu vyčleněnou
částku na projektovou dokumentaci hřiště. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační
titul do Národního programu podpory cestovního ruchu 2015. Město zadalo projekt.
Starostka řekla, že jednala na útvaru hlavního architekta s Ing. Svobodou o změně územního
plánu. Rozpočet je zhruba na 1.000.000 Kč. Polovina bude hrazena z dotace, 350.000 Kč
bude finanční dar ze společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. a částka 50.000 Kč od
společnosti .A.S.A. Účast města je zhruba 100.000 Kč ‐ 150.000 Kč.
Ing. Urbanec měl dotaz na umístění hřiště „podél páteřní cyklostezky Ostrava‐Beskydy“.
Starostka sdělila, že se jedná o program na podporu cestovního ruchu, kdy dotovaná stavba
musí být do 500 m od cyklostezky.
Bc. Böhm měl dotaz, co bude vše v ceně 1.000.000 Kč realizováno a zda se bude budovat i
parkoviště.
Starostka odpověděla, že 850.000 Kč je na workoutové hřiště a chodníky, 5 % je marketing
(brožurky, poutače – reklama). Odstavné parkoviště se zatím nebude řešit.
Ivo Kičmer řekl, workautové hřiště je v souladu s územním plánem. K vybudování skateparku,
řekla starostka, musí být provedena změna územního plánu. Proběhlo také jednání na
Správě železniční a dopravní cesty, kde hovořila s Ing. Červenkou, který s výstavbou hřiště
souhlasí.
Ing. Urbanec se zeptal na časovou osu – změna územního plánu v návaznosti na dotace.
Starostka odpověděla, že realizace skateparkového hřiště je plánována na rok 2016.
Workoutové hřiště, které nyní bude město budovat, změnu územního plánu nevyžaduje.
Starostka sdělila, že by skateparkového hřiště částečně chtěla financovat z prostředků
Regionu Slezská brána – MAS.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Odpočívadlo vč. workoutového hřiště
ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava‐Beskydy“, obsahující odpočívadlo, workout
hřiště, mobiliář, zpevněné plochy a zeleň, které bude na pozemku parc. č. 2767/1, k. ú.
Vratimov.
Hlasování: PRO: 11
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory
cestovního ruchu 2015, podprogram Cestování dostupné všem (Ministerstvo pro místní
rozvoj) na projekt „Odpočívadlo vč. workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní
cyklostezky Ostrava‐Beskydy“ a dofinancování projektu z vlastních prostředků.
Hlasování: PRO: 11

4/2

Svěření úkolů jednotlivým místostarostům

Starostka konstatovala, že místostarostové s tímto návrhem souhlasí. Pohovořila o
připraveném materiálu.
Mgr. Nitka se zeptal, jestli budou tyto informace vyvěšeny na web pro občany. Starostka
sdělila, že ano.
Usnesení:
Zastupitelstvo města svěřuje jednotlivým místostarostům města konkrétní úkoly takto:
Bc. Martin Čech:
a) Zodpovídá za krizové řízení města.
b) Zajišťuje funkčnost organizační složky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov a Sboru
dobrovolných hasičů Horní Datyně včetně dohledu nad jí plněnými povinnostmi,
vyplývajícími z platné legislativy.
c) Koncepčně řeší dopravní situaci ve městě.
d) Spolupracuje s Policií České republiky při ochraně veřejného pořádku.
e) Zabezpečuje informování občanů o činnosti města v rámci samostatné působnosti.
Mgr. Iveta Zechová:
a) Z pozice zřizovatele plní povinnosti vůči příspěvkovým organizacím města (Základní škola
Masarykovo náměstí Vratimov, Základní škola Datyňská Vratimov, Základní umělecká
škola Vratimov, Mateřská škola Vratimov, Dům dětí a mládeže Vratimov, Zařízení školního
stravování Vratimov, Městská knihovna Vratimov)
b) Koncepčně řeší sociální a zdravotní politiku města.
c) Zodpovídá za funkčnost městského koupaliště a sportovišť na území města.
d) Podílí se na zakládání a zřizování právnických osob s majetkovou účastí města včetně
organizačních složek města.
Hlasování: PRO: 11
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Darovací smlouva na pozemek parc. č. 2767/1, k. ú. Vratimov uzavřená mezi
městem Vratimov, jako obdarovaným a společností TEPLO Vratimov, spol. s r. o.,
jako dárcem

Starostka řekla, že darování pozemku je předjednáno s Ing. Vašíčkem ze společnosti TEPLO
Vratimov, spol. s r. o.
Ivo Kičmer doporučil, že pokud se jedná o darovací smlouvu, měla by být v programu Valné
hromady společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o. Starostka konstatovala, že z právnického
hlediska může smlouvu podepsat Ing. Vašíček přímo.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací smlouvy na pozemek parc. č. 2767/1, k. ú.
Vratimov mezi dárcem společností TEPLO Vratimov, spol. s r. o., Frýdecká 819/44, Vratimov,
IČ 62302094 a obdarovaným městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 11

4/4

Plán práce Kontrolního výboru při ZM Vratimov na I. pololetí roku 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města
Vratimov na I. pololetí roku 2015.
Hlasování: PRO: 11

4/5

Plán práce Finančního výboru při ZM Vratimov na I. pololetí roku 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na I. pololetí roku 2015.
Hlasování: 11

Během zastupitelstva města:
Zdeněk Gürtler
 Požádal o navýšení dotací z rozpočtu města pro spolky a organizace činné na území
města Vratimova o 100.000 Kč.
Mgr. Ing. Janků uvedl, že je možno navýšení provést na úkor rezervy.
Zastupitelé dali souhlas k provedení rozpočtového opatření.
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Starostka města 4. zasedání zastupitelstva města ukončila v 16:38 h.

Ve Vratimově 04.02.2015
Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Urbanec
Libor Svoboda

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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