Zápis 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

Zasedání zastupitelstva města starostka města zahájila v 15:00 h. Přítomno bylo 13
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti Zdeňka Gürtlera, Mgr. Daniela Kašičku a Bc. Hanu
Nevrlou. MUDr. Alice Dudová se dostaví později.
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. Radkem Nitkou a Mgr. Jiřím Klegou.
Starostka města předložila ke schválení návrh programu 6. 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 6. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 03.06.2015.

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za rok
2014

3.
4.
5.
6.

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2014
Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2014
Rozbory hospodaření města za období 1.–3. měsíc roku 2015
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 XXXXX a XXXXX
22. Rozpočtové opatření č. IV/2015
23. Schválení věcných břemen
Hlasování: PRO: 13

6/1

Kontrola plnění usnesení ZM

Tajemnice přítomné seznámila s usneseními z předchozích jednání zastupitelstev města,
která doposud nebyla splněna.
Jedná se o usnesení:
18/10.13 kanalizace Horní Datyně
‐ stavba je rozestavěna, předpokládaný termín ukončení je 30.09.2015
27/6.5
pohledávka ve výši 115.134 Kč –XXXXX a XXXXX, Horní Datyně
‐ řeší právník spolu s finančním odborem
4/10.1
dluh ve výši 33.463 Kč – XXXXX, Vratimov
‐ řeší právník spolu s finančním odborem
2

15/7.3

16/9.2
18/7.1.2

28/8.8.2

5/4

5/8

5/12

5/16.1

5/16.2
5/16.3

odkoupení části pozemků, které zasahují do trasy stavby „Rekonstrukce chodníku
v úseku od ul. Odboje po restauraci Nimrod“ (28/8.9)
‐ VIZ 6/21
dluh ve výši 58.353 Kč – XXXXX, Vratimov
‐ řeší právník spolu s finančním odborem
spolupráce s Městským obvodem Hrabová na realizaci záměru přemostění řeky
Ostravice lávkou pro pěší
‐ realizace proběhne v roce 2016, město se bude finančně podílet 1/3 celkových
nákladů
záměr přemístění Městské knihovny Vratimov do prostor v 1. PP budovy nového
nákupního střediska ve Vratimově
‐ odbor investic a údržby obecního majetku zajišťuje přípravy podkladů nutných
pro konečné rozhodnutí o realizaci tohoto záměru v termínu do 31.12.2015
splynutí příspěvkových organizací města – Mateřské školy Vratimov, Na Vyhlídce
25 a Zařízení školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce 25
‐ VIZ 6/8
stanovení základní prodejní ceny pro prodej pozemku parc. č. KN st. 399/2 o
výměře 4 m2, k. ú. Horní Datyně
‐ VIZ 6/12
smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o právu provést stavbu k pozemkům,
které zasahují do trasy nově budovaného chodníku v rámci investiční akce
„Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky
Horní Datyně, ul. Vratimovská“
‐ smlouvy všem vlastníkům byly rozeslány k podpisu
příprava na zadání veřejné zakázky týkající se zpracování studie na realizaci
kanalizace zahrnující lokality Zaryjská
‐ připravují se podklady
zpracováním nové studie odkanalizování lokality „Na Zadkách“
‐ připravují se podklady
příprava na zadání veřejné zakázky týkající se II. etapy kanalizace v Horních
Datyních
‐ připravují se podklady

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

6/2

Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za
rok 2014

Materiál byl projednán bez připomínek.

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

6/3

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2014

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Vratimova za rok 2014, a to bez výhrad.
Hlasování: PRO: 13

6/4

Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2014

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

6/5

Rozbory hospodaření města za období 1.–3. měsíc roku 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova za období 1.–3. měsíc
roku 2015.
Hlasování: PRO: 13

6/6

Přijetí dotace ze SFDI na akci „Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a
ul. Datyňská ve Vratimově“

Starostka uvedla, že dotační podmínky vyžadují projednání v zastupitelstvu města.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
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Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

6/7

Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zateplení objektu
Mateřské školy v Horní Datyni“

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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
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.
Hlasování: PRO: 13
V 15:20 h se dostavila MUDr. Alice Dudová a současně odešel Ing. Ivo Kiška.
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6/8

Splynutí příspěvkových organizací města, Mateřské školy Vratimov a Zařízení
školního stravování Vratimov

V 15:25 h přišel Ing. Ivo Kiška.
Místostarostka poskytla přítomným informace k předkládanému materiálu. Uvedla, že
v danou chvíli nelze jednoznačně vyčíslit korunově výhody splynutí příspěvkových organizací,
nedojde k propouštění stávajících zaměstnanců, změna nebude mít vliv na kvalitu činností
organizací. Zároveň informovala, že současná ředitelka Mateřské školy Vratimov, i když má
jen středoškolské vzdělání, má možnost se do konkurzního řízení na ředitele nové organizace
přihlásit. Závěrem uvedla, že reportáž české televize byla účelově zmanipulovaná a založena
na nepravdivých informacích, čímž poškodila město.
Starostka doplnila, že k problematice splynutí příspěvkových organizací město přistupuje
manažersky, nikoliv politicky či jako vyhodnocování práce ředitelek. Cílem města je pouze
zredukovat počet příspěvkových organizací a zajistit jejich kvalitní fungování ve vztahu
k uživateli. Vzhledem k tomu, že mateřská škola je ve stejné budově se zařízením školního
stravování, je nejvhodnější právě splynutí těchto dvou organizací. Přínosem splynutí bude i
možnost kladný hospodářský výsledek stravování využít i mateřskou školou.
Mgr. Jiří Klega uvedl, že splynutím organizací nedojde k finančním úsporám, protože nově
vzniklá organizace bude hradit navíc plat nového ředitele. Obě organizace v čele se svými
ředitelkami vykazují dlouhodobě velmi dobré výsledky. Zastupitelstvo doposud neřešilo
žádné pochybení stávajících organizací, byť město obdrželo několik stížností na kvalitu
stravy.
Místostarostka na uvedené připomínky reagovala s tím, že opět odkázala na detailně
zpracovaný materiál. Navíc uvedla, že stížnosti na kvalitu stravy město řešilo včetně
Hygienické stanice MSK. Náklady na platy souvisí s organizační strukturou organizace, kterou
musí zpracovat ředitel. Ještě doplnila, že finanční prostředky na činnost mateřských škol jdou
z rozpočtu kraje a jsou limitovány mimo jiné i počtem žáků.
Ivo Kičmer navrhl stížnosti na kvalitu stravy řešit vytvořením komise pro stravování.
Místostarostka uvedla, že město případné stížnosti na stravu nevyřeší vytvořením stravovací
komise. Posuzováním stížností na kvalitu stravy zda jsou oprávněné či nikoliv je kompetentní
orgán Hygienické stanice v Ostravě. Toto nepřísluší zastupitelům. Pokud v minulosti byly
stížnosti adresovány zřizovateli, byly předány k vyjádření tomuto orgánu. Místostarostka
odmítá tvrzení, že město shazuje stížnosti ze stolu.
Místostarosta uvedl, že zisk z činnosti stávající jídelny může být využíván po splynutí i
mateřskou školou.
Ing. Ivo Kiška uvedl, že splynutí stravování s mateřskou školou není vhodné řešení. Navíc
uvedl, že oba subjekty mají dobré výsledky a problém spočívá pouze ve společné komunikaci
ředitelek. Doporučil vyzvat ředitelky termínově k nápravě pracovních vztahů. Pokud
nebudou výsledky, doporučil pracovat na splynutí stravování se základní školou.

6

MUDr. Alice Dudová uvedla, že špatnou komunikaci ředitelek město řeší bez výsledku
několik let.
Starostka udělila slovo i přítomným ředitelkám Bc. Anežce Kolarové a Lence Sivákové, a dále
přítomným občanům, kteří se přihlásili do diskuze.
Lenka Siváková uvedla, že komunikace na úrovni smluvních vztahů obou organizací je na
dobré úrovni. Zároveň konstatovala, že svou funkci ředitelky mateřské školy vykonává dobře,
jinak by nevyhrála konkurzní řízení. Město ji písemně v roce 2011 upozornilo, že stížnosti ke
stravě musí řešit přímo s vedením města.
Bc. Anežka Kolarová přečetla výčet činností, které vykonává zařízení školního stravování.
Uvedla, že stravu připravuje kvalifikovaný tým z čerstvých surovin. V současné době vaří pro
cca 800 strávníků.
Do diskuze se přihlásili občané Vratimova – Hrubá, Chylinská, Chylinský, Slívová, Votková,
Slaná, Gajdová, Pustková, Durčák a Morozová. V zásadě všichni svými vstupy dali najevo, že
nesouhlasí se splynutím mateřské školy se zařízením školního stravování.
Usnesení:
Zastupitelstvo města k materiálu „Splynutí příspěvkových organizací města, Mateřské školy
Vratimov a Zařízení školního stravování Vratimov“ nepřijalo usnesení.
Hlasování: PRO: 5, PROTI: 8, ZDRŽ: 1

Starostka města navrhla přestávku – přestávka 17:00–17:05 h
V 17:00 h odešel Ing. Ivo Kiška.

6/9

Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

6/10 Plán práce Finančního výboru na II. pololetí roku 2015
Ing. Petr Urbanec přítomné seznámil s připomínkami Finančního výboru, které jsou uvedeny
v jeho zápisech.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na II. pololetí roku 2015.
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Hlasování: PRO: 13

6/11 Plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí roku 2015 a Zápisy č. 1/2015 a č.
2/2015 z jednání Kontrolního výboru
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

6/12 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
Starostka navrhla cenu 2.000 Kč.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Kupní smlouvu s manžely XXXXX a XXXXX, 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.
Hlasování: PRO: 13

6/13 Příprava koupaliště na sezónu 2015, stanovení termínu zahájení sezóny a cen
vstupného
Materiál byl projednán bez připomínek.

Usnesení:
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě koupaliště na sezónu 2015.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí termín zahájení sezóny na koupališti k 30.05.2015.
Hlasování: PRO: 13
8

Usnesení:
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí upravený Ceník na letní sezónu 2015 pro městské
koupaliště dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 13

6/14 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
Tajemnice přítomné informovala o tom, že obecně závazná vyhláška byla projednána
s Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělením dozoru
Ostrava. Právní názor je k dispozici zastupitelům k nahlédnutí.
Mgr. Radek Nitka navrhl v čl. 4 v první větě doplnit slovo „pracovních“. Zastupitelé hlasovali
k upravené obecně závazné vyhlášce.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

6/15 Návrh peněžitého plnění za výkon funkce člena Finančního výboru za I. pololetí
roku 2015
Ing. Petr Urbanec navrhl navýšení peněžitého plnění na 600 Kč za přítomnost na každém
jednání výboru.
Místostarosta navrhl výši odměny ponechat dle předloženého návrhu a zároveň doporučil
pro další pololetí vypracovat komplexní postup při odměňování občanů pracujících ve
výborech zastupitelstva města i v komisích rady města.
Ing. Petr Urbanec svůj návrh stáhl zpět.

Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého plnění Dorice Valasové za výkon
funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Vratimova, jakožto fyzické osobě, která
není členem zastupitelstva města, a to ve výši dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 13
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6/16 Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro II. pololetí roku 2015
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Harmonogram zasedání zastupitelstva
města pro II. pololetí roku 2015.
Hlasování: PRO: 13

6/17 Územní studie Z86
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracovanou územní studii pro plochu Z86 v souladu
s Územním plánem města Vratimova.
Hlasování: PRO: 13

6/18 Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva města a on‐line přenos z jednání na
oficiálních stránkách města Vratimova
Místostarosta k videopřenosu z jednání zastupitelstev města online uvedl, že jednal s firmou
PUBLICSTREAM. Dnes probíhá zkušební provoz. Firma by si, dle získaných informací, účtovala
za zajištění videopřenosů ročně paušálně 30.000 Kč za předpokladu uzavření smlouvy na 2
roky. Město v současné době ještě jedná s Domem dětí a mládeže Vratimov na zajištění
videopřenosů za výhodnějších podmínek.
Bc. David Böhm se zeptal, v případě schválení zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstev
města, zda budou zveřejněny zápisy s předchozích zasedání. Místostarosta odpověděl, že
zápisy budou zveřejněny za celé volební období 2014–2018.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním zápisů ze zasedání zastupitelstva města ve
volebním období 2014–2018 na webových stránkách města Vratimova.
Hlasování: PRO: 13

Usnesení:
2. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním zasedání zastupitelstva města ve volebním
období 2014–2018 formou on‐line videopřenosu na webových stránkách města Vratimova.
Hlasování: PRO: 13

6/19 Přijetí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Budova MěÚ
Vratimov“
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Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

6/20 Darování nově zaměřeného pozemku pro investiční akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
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6/21 Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným
městem Vratimov a povinným spoluvlastníky XXXXX a XXXXX
Starostka uvedla, že smlouva o smlouvě budoucí byla sepsána s původním vlastníkem
pozemku, paní XXXXX. Po realizaci stavby k uzavření vlastní smlouvy již nedošlo, protože paní
XXXXX zemřela a dědici odmítli smlouvu uzavřít. Město podalo návrh na vyvlastnění
pozemku a v současné době probíhá vyvlastňovací řízení. Nyní došlo k posunu ve věci a
současní vlastníci XXXXX a XXXXX smlouvu o věcném břemeni s městem uzavřou.
Ing. Petr Urbanec měl dotaz, zda nebude výhodnější vyčkat na rozhodnutí o vyvlastnění,
pokud nejsme v časové tísni s ohledem na vyúčtování dotace.
Ing. Alena Kašparová uvedla, že termín závěrečného vyhodnocení stavby nám byl Státním
fondem dopravní infrastruktury posunut, abychom mohli dořešit majetkové vypořádání.
Vyvlastňovací řízení může trvat delší dobu a není zaručeno, že Státní fond dopravní
infrastruktury po uplynutí termínu k odložení závěrečného vyhodnocení ještě termín dále
posune. Rozdíl nákladů, které uhradíme v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene
v porovnání s předpokládanými náklady za vyvlastnění, není vysoký.
Usnesení:
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 XXXXX, Ostrava‐Hrabůvka se spoluvlastnickým
podílem ½ nemovitosti a XXXXX, Praha‐Radotín se spoluvlastnickým podílem ½ nemovitosti.
Hlasování: PRO: 13

6/22 Rozpočtové opatření č. IV/2015
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. IV/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 13
6/23 Schválení věcných břemen
Starostka uvedla, že v souvislosti se změnou občanského zákoníku vznikla povinnost
schvalovat věcná břemena ve prospěch města zastupitelstvem města.
Usnesení:
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 XXXXX, Vratimov a městem Vratimov.
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Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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 XXXXX, Ostrava‐Polanka nad Odrou a městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 13

Během zastupitelstva města:
Starostka
 S FC Biocel Vratimov probíhají jednání o převedení vlastnictví ½ budovy na stadionu
do majetku města a zároveň o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví FC
Biocel Vratimov, na kterém by město postavilo skateboardové hřiště.
 V příštím roce se předpokládá zahájení prací na změně územního plánu města.
Zastupitelé na prosincovém zasedání mohou podat své návrhy na další rozvoj města.
Pan Šklář
 Je nutno opravit asfaltové hřiště za tělocvičnou v Horních Datyních.
Mgr. Švidrnoch, DiS.
 ČZS Vratimov bude i nadále fungovat včetně budovy Domu zahrádkářů.
Mgr. Čechová
 Měla dotaz, zda i občané budou moci dávat podněty ke změně územního plánu
města. Starostka sdělila, že ano.
Pan Kičmer
 Dal na zvážení rozšíření sběru separovaného odpadu ve městě o použité oleje.
Bc. Böhm
 Požaduje dořešit nově vzniklé zelené pásy u chodníku před budovou městského
úřadu.
Ing. Urbanec
 Požaduje osazení zeleného pásu u chodníku před budovou ZŠ Masarykovo náměstí
letničkami.
 Ve městě je podél komunikací neposečena vysoká tráva.
Bc. Čech
 Řeší aktualizaci webových stránek města.
 Pracovní verze studie k průjezdu nákladní dopravy nad 12 t je připravena. Je
domluvena schůzka na KÚ MSK k získání stanoviska.
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Starostka města 6. zasedání zastupitelstva města ukončila v 18:05 h.

Ve Vratimově 05.06.2015
Zápis zapsala: Ing. Renáta Mičulková

Ověřovatelé zápisu: Libor Svoboda
Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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