Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 26.11.2014
Přítomni:
dle presenční listiny
Omluveni:
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
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
PRO: 16
2/1
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.
PRO: 16

2/.2.1
Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 01.12.2014 výši měsíčních odměn a příplatků
poskytovaných jednotlivým neuvolněným členům Zastupitelstva města Vratimova
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.
PRO: 16
2/2.2
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.
PRO: 14
ZDR: 2
2/3
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. X/2014 dle předloženého návrhu.
PRO: 16
2/4.1
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.
PRO: 16
2/4.2
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
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“.
PRO: 16
2/4.3
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.
PRO: 16
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2/5.1
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 30/4.12.2 a usnesení č. 30/4.12.3 ze dne
06.10.2014 s náhradou.
PRO: 15
ZDR: 1
2/5.2
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 15/1 lesní pozemek o výměře
3023 m2, k. ú. Horní Datyně, vlastnické právo B. B.,
, 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.
PRO: 15
ZDR: 1
2/5.3
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
B. B.,
, 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.
PRO: 15
ZDR: 1
2/6.1
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).
PRO: 16
2/6.2
Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě
města.
PRO: 16
2/7.1
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
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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.
PRO: 16
2/7.2
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“.
PRO: 16
2/7.3
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.
PRO: 16
2/8.1
Zastupitelstvo města schvaluje výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene
vzniklého realizací kanalizačního řadu v Horních Datyních, a to 45 Kč/m2 na soukromých
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.
PRO: 16
2/8.2
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.
PRO: 16
2/8.3
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.
PRO: 16
2/8.4
Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a práva provést stavbu kanalizace v Horních Datyních mezi vlastníky
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dotčenými stavbou kanalizace a městem Vratimov a zmocňuje starostku města jejím
podpisem.
PRO: 16
2/9
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.
PRO: 16
2/10
Zastupitelstvo města schvaluje upravený Operační plán zimní údržby místních komunikací ve
Vratimově a Horních Datyních na sezónu 2014/2015.
PRO: 16

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka

Ve Vratimově 27.11.2014
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
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