Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 03.06.2015
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Zdeněk Gürtler, Mgr. Daniel Kašička, Bc. Hana Nevrlá
Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová
Ing. Petr Urbanec

Návrhová komise:

Mgr. Radek Nitka
Aleš Šklář

Ověřovatelé:

Libor Svoboda
Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

Zapisovatelka:

PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1

Ing. Renáta Mičulková

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za rok
2014
3. Závěrečný účet města Vratimova za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2014
5. Rozbory hospodaření města za období 1.–3. měsíc roku 2015
6. Přijetí dotace ze SFDI na akci „Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul.
Datyňská ve Vratimově“
7. Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zateplení objektu
Mateřské školy v Horní Datyni“
8. Splynutí příspěvkových organizací města, Mateřské školy Vratimov a Zařízení školního
stravování Vratimov
9. Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2015
10. Plán práce Finančního výboru na II. pololetí roku 2015
11. Plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí roku 2015 a Zápisy č. 1/2015 a č. 2/2015
z jednání Kontrolního výboru
12. Stanovení základní prodejní ceny pro prodej pozemku parc. č. KN st. 399/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 4 m2, k. ú. Horní Datyně
13. Příprava koupaliště na sezónu 2015, stanovení termínu zahájení sezóny a cen vstupného

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
15. Návrh peněžitého plnění za výkon funkce člena Finančního výboru za I. pololetí roku
2015
16. Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro II. pololetí roku 2015
17. Územní studie Z86
18. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva města a on‐line přenos z jednání na
oficiálních stránkách města Vratimova
19. Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Budova MěÚ Vratimov“
20. Darování nově zaměřeného pozemku pro investiční akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“
21. Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným městem
Vratimov a povinným spoluvlastníky Mgr. D. V. a J. V.
22. Rozpočtové opatření č. IV/2015
23. Schválení věcných břemen
PRO: 13

6/1
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
Vratimova ze zasedání zastupitelstev města (viz zápis).
PRO: 13

6/2
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených
příspěvkových organizací za rok 2014 dle předloženého návrhu.
PRO: 13

6/3
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Vratimova za rok 2014, a to bez výhrad.
PRO: 13

6/4
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vratimova k rozvahovému dni
31.12.2014 v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
PRO: 13

6/5
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova za období 1.–3. měsíc
roku 2015.
PRO: 13
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6/6.1
Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury pro akci „Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul.
Datyňská ve Vratimově“ – ISPROFOND 5817510107, v celkové výši maximálně 4.822.000 Kč,
a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

6/6.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro
akci „Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“ –
ISPROFOND 5817510107, v celkové výši maximálně 4.822.000 Kč, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu.
PRO: 13

6/6.3
Zastupitelstvo města schvaluje zahájení stavby „Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na
Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“ před podpisem Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu.
PRO: 13

6/7.1
Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 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 Fondu soudržnosti pro akci
„Zateplení objektu Mateřské školy v Horní Datyni“, v celkové výši maximálně 2.130.960 Kč, a
to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

6/7.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
118.386 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to z prostředků Fondu soudržnosti ve výši
2.012.574 Kč, celkem maximálně 2.130.960 Kč na akci „Zateplení objektu Mateřské školy v
Horní Datyni“ (Identifikační číslo EDS: 115D222004964), za podmínek uvedených v
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 09.04.2015, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
PRO: 13

6/7.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 118.386 Kč na akci
„Zateplení objektu Mateřské školy v Horní Datyni“, uzavíranou mezi městem Vratimov a
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Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ
00020729, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu.
PRO: 13

6/8
Zastupitelstvo města k materiálu „Splynutí příspěvkových organizací města, Mateřské školy
Vratimov a Zařízení školního stravování Vratimov“ nepřijalo usnesení.

6/9
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2015, prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
PRO: 13

6/10
Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na II. pololetí roku 2015.
PRO: 13

6/11
Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí roku 2015 a
bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání KV dne 04.03.2015 a Zápis č. 2/2015 z jednání KV
dne 06.05.2015.
PRO: 13

6/12.1
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit základní cenu pro prodej pozemku parc. č. KN st.
399/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, k. ú. Horní Datyně, který je ve vlastnictví
města Vratimova, ve výši 2.000 Kč.
PRO: 13

6/12.2
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Kupní smlouvu s manžely J. Ch. a J. Ch.,
,
Ostrava‐Výškovice na pozemek parc. č. KN st. 399/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4
m2, k. ú. Horní Datyně za cenu 2.000 Kč.
PRO: 13

6/13.1
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě koupaliště na sezónu 2015.
PRO: 13
4

6/13.2
Zastupitelstvo města bere na vědomí termín zahájení sezóny na koupališti k 30.05.2015.
PRO: 13

6/13.3
Zastupitelstvo města bere na vědomí upravený Ceník na letní sezónu 2015 pro městské
koupaliště dle předloženého návrhu.
PRO: 13

6/14
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanovují
závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku.
PRO: 13

6/15
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého plnění D. V.,
, Vratimov za
výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Vratimova, jakožto fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva města, a to ve výši dle předloženého návrhu.
PRO: 13

6/16
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Harmonogram zasedání zastupitelstva
města pro II. pololetí roku 2015.
PRO: 13

6/17
Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracovanou územní studii pro plochu Z86 v souladu
s Územním plánem města Vratimova.
PRO: 13

6/18.1
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním zápisů ze zasedání zastupitelstva města ve
volebním období 2014–2018 na webových stránkách města Vratimova.
PRO: 13
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6/18.2
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním zasedání zastupitelstva města ve volebním
období 2014–2018 formou on‐line videopřenosu na webových stránkách města Vratimova.
PRO: 13

6/19.1
Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 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 Fondu soudržnosti pro akci
„Budova MěÚ Vratimov“, v celkové výši maximálně 3.954.414,46 Kč, a to dle důvodové
zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

6/19.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
219.689 Kč a z rozpočtu Evropské unie, a to z prostředků Fondu soudržnosti ve výši
3.734.725,46 Kč, celkem maximálně 3.954.414,46 Kč na akci „Budova MěÚ Vratimov“
(Identifikační číslo EDS: 115D222005043), za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze dne 19.05.2015, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

6/19.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 219.689 Kč na akci
„Budova MěÚ Vratimov“, uzavíranou mezi městem Vratimov a Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným
ředitelem Ing. Petrem Valdmanem, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

6/20.1
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu k pozemku parc. č. 2580/3 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s.,
Vratimovská 689/117, Ostrava‐Kunčice, IČ 45193258.
PRO: 13

6/20.2
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného nově zaměřeného pozemku parc. č.
2580/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 2301‐
11/2015 ze dne 20.03.2015 z vlastnictví společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., Vratimovská
689/117, Ostrava‐Kunčice, IČ 45193258.
PRO: 13
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6/21
Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
spočívající v právu chůze a jízdy a právu oprávněného vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami a provozováním stavby oprávněného v rámci chodníku, který
je umístěn na části pozemku parc. č. (PK) 552/52 a parc. č. (PK) 549, vše k. ú. Vratimov za
jednorázovou úhradu 20.000 Kč včetně DPH ve prospěch povinného, mezi oprávněným
městem Vratimov a povinným, spoluvlastníky Mgr. D. V.,
, Ostrava‐Hrabůvka se
spoluvlastnickým podílem ½ nemovitosti a J. V.,
, Praha‐Radotín se spoluvlastnickým
podílem ½ nemovitosti.
PRO: 13

6/22
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. IV/2015 dle předloženého návrhu.
PRO: 13

6/23.1
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrských
sítí, týkající se energetického zařízení „Rozšíření VO ve Vratimově – SO 401 Rozšíření VO ul.
Adámkova“ bezúplatně mezi J. A.,
, Vratimov a městem Vratimov.
PRO: 13

6/23.2
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrských
sítí, týkající se energetického zařízení „Podzemního kabelového vedení přívodu el. proudu
k novému sloupu osvětlení přechodu pro chodce č. SO 401“ za úplatu 2.000 Kč včetně DPH
mezi H. F.,
, Ostrava‐Polanka nad Odrou a městem Vratimov.
PRO: 13

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka

Ve Vratimově 03.06.2015
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
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