Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016

Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
MUDr. Alice Dudová, Ing. Ivo Kiška, Ing. Tomáš Kupka

Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá
Zdeněk Gürtler
Návrhová komise:

Ivo Kičmer
Bc. David Böhm

Ověřovatelé:

Ing. Petr Urbanec
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

Drahomíra Nejtková

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko pro projekt „Rekonstrukce škvárového hřiště na hřiště s umělým
trávníkem 3. generace, Vratimov“, spolufinancovaného z ROP Moravskoslezsko
3. Budoucí darovací smlouva a budoucí kupní smlouva k investiční akci „Projektové
práce pro opravy MK V Důlkách, Popinecká, Rakovecká ve Vratimově – MK
Rakovecká“
4. Studie na odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Vratimovské Zadky a
Zaryjská
5. Výstupy z měření rychlosti Městskou policií Ostrava ve městě Vratimov
6. Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních
7. Informace o realizaci investičních akcí a oprav plánovaných v rozpočtu města v roce
2015
8. Městský ples – jeho další existence
9. Navýšení příspěvku člena dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána o 7 Kč na
občana a rok
10. Uzavření smlouvy o zápůjčce mezi zapůjčitelem městem Vratimov a vydlužitelem
svazkem obcí Region Slezská brána na předfinancování dotačního projektu z dotací
poskytovaných z „Norských fondů“ ve výši 100.000 Kč
11. Uzavření darovací smlouvy dárce SJM M. A. a L. A. k pozemku parc. č. 207/29, k. ú.
Horní Datyně, dárce SJM Bc. R. M. a Ing. J. M. k pozemku parc. č. 205/11, k. ú. Horní
Datyně a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
smlouva o právu provést stavbu k pozemku (části pozemku) parc. č. 204/1, k. ú.
Horní Datyně vlastníka L. B.

12. Odkoupení pozemku parc. č. 397/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní
Datyně pod částí místní komunikace ulice Nad Točnou – předložení kupní smlouvy
13. Projednání návrhu na sloučení dvou příspěvkových organizací města – Mateřské
školy Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov a Zařízení školního stravování Vratimov,
Na Vyhlídce 25, Vratimov
14. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněných místostarostů
15. Zvolení člena Kontrolního výboru
PRO: 12
ZDR: 1

9/1
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
Vratimova ze zasedání zastupitelstev města (viz zápis).
PRO: 13

9/2.1
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 z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, pro projekt „Rekonstrukce škvárového hřiště na hřiště s umělým
trávníkem 3. generace, Vratimov“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/06.01812, v celkové výši maximálně
10.741.311 Kč, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

9/2.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, pro projekt „Rekonstrukce škvárového hřiště na hřiště s umělým trávníkem
3. generace, Vratimov“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/06.01812, za podmínek uvedených ve Smlouvě
o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to dle
důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

9/2.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt „Rekonstrukce škvárového hřiště na hřiště
s umělým, trávníkem 3. generace, Vratimov“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/06.01812, v celkové výši
maximálně 10.741.311 Kč, uzavíranou mezi městem Vratimov a Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava‐Moravská Ostrava, IČ 75082616, a
to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 13

2

9/3.1
Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou Smlouvu o budoucí darovací smlouvě, týkající se
možného darování části pozemků ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, které jsou dotčeny
navrhovanou opravou místní komunikace Rakovecká v rámci investiční akce „Projektové práce
pro opravy MK V Důlkách, Popinecká, Rakovecká ve Vratimově – MK Rakovecká“.
PRO: 13

9/3.2
Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, týkající se
možného odkoupení části pozemků ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, které jsou
dotčeny navrhovanou opravou místní komunikace Rakovecká v rámci investiční akce
„Projektové práce pro opravy MK V Důlkách, Popinecká, Rakovecká ve Vratimově – MK
Rakovecká“.
PRO: 13

9/4
Zastupitelstvo města odkládá bod „Studie na odkanalizování a čištění odpadních vod
v lokalitě Vratimovské Zadky a Zaryjská“ na příští zasedání zastupitelstva města.
PRO: 13

9/5
Zastupitelstvo města bere na vědomí výstupy z měření rychlosti Městskou policií Ostrava ve
městě Vratimov za rok 2015.
PRO: 13
ZDR: 1

9/6
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních.
PRO: 14

9/7
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o zrealizovaných investičních akcích a opravách
v roce 2015.
PRO: 14

9/8
Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením pořádání městského plesu v dalších letech a
zrušením rozpočtového výdaje městský ples 3399/16/107.
PRO: 10
PROTI: 2
ZDR: 2
3

9/9
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení členského příspěvku svazku obcí, Region Slezská
brána, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 69609969 z dosavadních 15 Kč na obyvatele a rok na
22 Kč na obyvatele a rok a souhlasí, aby z toho částka 3 Kč byla použita pro potřeby MAS
Slezská brána.
PRO: 13
ZDR: 1

9/10
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zápůjčce ve výši 100.000 Kč poskytnuté městem
Vratimov svazku obcí Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 69609969.
PRO: 14

9/11.1
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na pozemek parc. č. 207/29, k.
ú. Horní Datyně mezi dárcem manželé M. A.,
, Vratimov‐Horní Datyně a L. A.,
,
Vratimov‐Horní Datyně a obdarovaným městem Vratimov a schvaluje darovací smlouvu.
PRO: 14

9/11.2
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na pozemek parc. č. 205/11, k.
ú. Horní Datyně mezi dárcem manžely Bc. R. M.,
, Vratimov a Ing. J. M.,
, Vratimov a
obdarovaným městem Vratimov a schvaluje darovací smlouvu.
PRO: 14

9/11.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést stavbu k pozemku (části pozemku) parc. č. 204/12,
k. ú. Horní Datyně mezi vlastníkem (povinným ze smlouvy) L. B.,
, Vratimov‐Horní
Datyně a oprávněným ze smlouvy městem Vratimov.
PRO: 14

9/12.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 397/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 601 m2, k. ú. Horní Datyně, vlastnické právo AL1 prestige CZ, spol. s r.
o., Mattioliho 2348/19, Praha 10‐Záběhlice, IČ 27828263 za celkovou cenu 21.035 Kč včetně
DPH.
PRO: 14
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9/12.2
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu k odkoupení pozemku parc. č. 397/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 601 m2, k. ú. Horní Datyně mezi AL1 prestige CZ, spol. s
r. o., Mattioliho 2348/19, Praha 10‐Záběhlice, IČ 27828263 a městem Vratimov za celkovou
cenu 21.035 Kč včetně DPH.
PRO: 14

9/13.1
Zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo sloučit
příspěvkové organizace Mateřskou školu Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov, IČ 60043733 a
Zařízení školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov, IČ 61963658, zřizované
městem Vratimov, do jednoho právního subjektu, a to s účinností od 01.07.2016.
PRO: 11
ZDR: 3

9/13.2
Zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo zrušit
příspěvkovou organizaci Zařízení školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov, IČ
61963658, a to ke dni 30.06.2016.
PRO: 11
ZDR: 3

9/13.3
Zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že
přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce
25, Vratimov, IČ 60043733, a to s účinností od 01.07.2016.
PRO: 11
ZDR: 3

9/13.4
Zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
neměnit a ponechat název přejímající organizace, Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25,
Vratimov, IČ 60043733.
PRO: 11
ZDR: 3
5

9/13.5
Zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo schválit
přechod veškerého majetku, práv a závazků zrušené příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov, IČ 61963658 na přejímající
příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov, IČ 60043733,
a to s účinností od 01.07.2016.
PRO: 11
ZDR: 3

9/14
Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 20.01.2016 výši měsíčních odměn a příplatků
poskytovaných jednotlivým neuvolněným místostarostům města Vratimova v maximální výši
odměn s připočtením příplatku podle počtu obyvatel ve výši 14.426 Kč v souladu s Přílohou č.
1 sloupcem 6–8 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
PRO: 12
ZDR: 2

9/15
Zastupitelstvo města schvaluje Bc. Davida Böhma za člena Kontrolního výboru.
PRO: 13
ZDR: 1

Bc. Martin Čech
místostarosta

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka

Ve Vratimově 20.01.2016
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
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