Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.09.2015
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Zdeněk Gürtler, Ivo Kičmer, Mgr. Jiří Klega, Libor Svoboda, Mgr.
Vladimír Švidrnoch, DiS., Mgr. Iveta Zechová

Starostka města zahájila zasedání zastupitelstva města v 15:07 h. Přítomno bylo 9
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti Zdeňka Gürtlera, Ivo Kičmera, Mgr. Jiřího Klegu, Libora
Svobodu, Mgr. Vladimíra Švidrnocha, DiS., 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 Liborem Svobodou a Mgr. Vladimírem Švidrnochem, DiS.
Starostka města navrhla členy jednotlivých komisí:
Mandátová komise: Aleš Šklář
Ing. Petr Urbanec

PRO: 9
PRO: 9

Návrhová komise:

Mgr. Radek Nitka
Bc. Hana Nevrlá

PRO: 9
PRO: 9

Ověřovatelé:

Mgr. Kateřina Čechová
Bc. David Böhm

PRO: 9
PRO: 9

Zapisovatelka:

Drahomíra Nejtková

Hned na úvod informovala zastupitele, že Mgr. Jiří Klega již dopředu avizoval svou rezignaci
na mandát člena zastupitelstva města a oznámil, že se zasedání zastupitelstva města dnes
nezúčastní.
Sdělila zastupitelům, že na dnešní zasedání zastupitelstva města se dostaví Ing. Stolaříková,
která připravila pro zastupitele 3 varianty návrhu „Veřejný prostor Mlýnek – Horní Datyně“,
které jim byly připraveny na stůl. Ze strany občanů z Horních Datyň byl vznesen požadavek o
zachování důstojného místa na pozemku bývalé kovárny zvané Kuzňa s osazením mlýnku.
Materiál bude předán také Mgr. Sládkovi z Horních Datyň a bude vyvěšen na web pro
občany, aby se k němu mohli vyjádřit. Do prosincového zasedání zastupitelstva města pak
bude připraven materiál.
Dále informovala zastupitele, že na zasedání zastupitelstva města se dostavili zástupci
společnosti OSA projekt, spol. s r. o. a společnosti ARPIK OSTRAVA, spol. s r. o., kteří
přednesou prezentaci „Studie pro umístění městské knihovny do prostor Nákupního
střediska ve Vratimově“ (bod 7/10). Ředitelka Městské knihovny Vratimov Mgr. Hana
Pščolková se omluvila z dnešního zasedání, připravila však písemně pro všechny zastupitele

své vyjádření k předloženým studiím. Starostka ještě dodala, že Mgr. Pščolková úzce
spolupracovala s oběma architekty a požádala zastupitele, aby vycházeli z jejího stanoviska.
Dále informovala zastupitele o bodu 7/17 programu zastupitelstva města, a to „Žádost o
finanční příspěvek pro ZO ČZS Vratimov na roční nájemné za pozemek“. Pokud by zastupitelé
o takto navrženém bodu programu hlasovali, porušili by Zákon o obcích a Zákon o
rozpočtových pravidlech. U žádostí o dotace do 50.000 Kč rozhoduje rada města.
V 15:16 h se dostavila MUDr. Alice Dudová.
Dotace může být poskytnuta jen na základě žádosti, která však ze strany ZO ČZS Vratimov
nebyla podána. Rozhodnutí zastupitelstva města by bylo tedy nezákonné. Starostka města
navrhuje bod vypustit z dnešního programu zasedání zastupitelstva města. ZO ČZS
doporučuje, aby se domluvili s Mgr. Ing. Janků – vedoucím finančního odboru nebo s
tajemnicí na podání žádosti. Až bude žádost podána, teprve potom o ní může rozhodovat
rada města.
Ing. Urbanec navrhuje, aby zastupitelé nejdříve projednali bod 17 mimo program jednání
zastupitelstva města. Ještě dodal, že peníze na nájem na rok 2015 ZO ČZS má a na rok 2016
budou žádat město.
V 15:21 h se dostavil Ing. Ivo Kiška.
Pan Blahút předseda ZO ČZS pohovořil o činnosti svazu. Informoval zastupitele o tom, že
v roce 1982 dostala organizace budovu darem a na pozemek pod stavbou jim byla
poskytnuta bezplatná výpůjčka ze strany Pozemkového fondu. Poté jim byla Pozemkovým
fondem nabídnuto, aby pozemek pod budovou koupili. Bezplatná výpůjčka skončila
01.01.2015. Současný vlastník pozemku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
trvá buď na odkoupení pozemku pod budovou za 800.000 Kč, nebo platbě ročního nájmu ve
výši 40.000 Kč/rok. Nájem za rok 2015 organizace uhradila ze svých úspor. Od roku 2016 už
na jeho úhradu nemá prostředky.
Zastupitelé se dohodli, že materiál bude odložen na příští zasedání zastupitelstva města.

Starostka navrhla hlasovat o programu 7. zasedání zastupitelstva s tím, že bod 7/17 bude
vypuštěn z programu. Navrhla úpravu programu, kdy bod 7/10 bude pod číslem usnesení 7/1
a dále budou následovat další body programu.
Zastupitelé s takto navrženou úpravou programu souhlasili.
Starostka se zároveň přítomných zeptala, jestli někdo ze zastupitelů nemá další bod do
programu. Žádný další návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města schválilo tento upravený program 7. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 02.09.2015.
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PROGRAM:
1. Studie pro umístění městské knihovny do prostor Nákupního střediska ve Vratimově
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za
období 1.–6. měsíc 2015
4. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí 2015 – Kulturní středisko Vratimov
5. Rozpočtový výhled na léta 2016–2019
6. Informace o finančních kontrolách prováděných v I. pololetí 2015
7. Smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem dopravní infrastruktury na realizaci
„Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Vratimov
9. Smlouvy s FC Biocel Vratimov, U Stadionu 838, 739 32 Vratimov, IČ 26530821
Uzavření Darovací smlouvy na podíl na nemovitostech s právem služebnosti (věcného
břemene), smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) a předkupního
práva věcného a smlouvy o finančním daru
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu “Most č. 10
na ul. Lipová, Vratimov“ číslo smlouvy SMPOZ27/952/15 mezi Povodí Odry, státní
podnik a městem Vratimov
11. Provozování poštovních služeb ve Vratimově‐Horních Datyních formou pošta Partner
12. Informace o realizaci investičních akcí a oprav plánovaných v rozpočtu města
13. Region Slezská brána, svazek obcí, závěrečný účet za rok 2014, zpráva o výsledcích
kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za období od 01.01.2014 do
31.12.2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
14. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána na
programové období 2014+ na svém správním území
15. Lokální televizní vysílání v rámci vysílacího bloku Region Slezská brána
16. Zpráva o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2015
17. Refinancování zápůjčky SFŽP na výstavbu kanalizace Horní Datyně úvěrem České
spořitelny, a. s.
18. Rozpočtové opatření č. VIII/2015
Hlasování: PRO: 11

7/1

Studie pro umístění městské knihovny do prostor Nákupního střediska ve Vratimově

Za společnosti OSA projekt, spol. s r. o. přednesl prezentaci svého návrhu studie Ing. arch.
Chválek.
V 15:38 h odešel Ing. Ivo Kiška.
V 15:42 h přišel Ing. Ivo Kiška.
Zastupitelé vznesli k návrhu studie dotazy:
Místostarosta se zeptal na předběžné náklady realizace. Ing. arch. Chválek konstatoval, že
stavební úpravy jsou zhruba 6,5 mil. Kč a interiér zhruba 3,5 mil. Kč. Místostarosta měl ještě
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dotaz na vyjádření hasičů a hygieny. Ing. arch. Chválek odpověděl, že vyjádření hasičů je
kladné. Požadavky hygieny by se musely v další stupni projektové dokumentace dopracovat.
Ing. Urbanec uvedl, že dětský koutek, dle jeho názoru, není vhodný v prostorách knihovny.
Dále se zeptal, zda v sekci internet se počítá s kontrolou používání PC dětmi. Ing. arch.
Chválek řekl, že dětský koutek není pojat jako hrací, ale pouze studijní. Prostor počítačů je
v sekci pro dospělé a je nad nimi dohled ze strany obsluhy knihovny.
Ing. Kiška si myslí, že prostor pro děti, kde je možno si i lehnout, je řešením zbytečným
z důvodu bezpečnosti. Dále velikost stolu je v nepoměru k počtu židlí. Doporučuje řešit spíše
stáním u stolu. Ing. arch. Chválek konstatoval, že vše konzultoval s Mgr. Pščolkovou.

Za společnost ARPIK Ostrava, spol. s r. o. přednesl prezentaci svého návrhu studie Ing. arch.
Švančar.
Zastupitelé vznesli své dotazy:
Mgr. Kašička se zeptal na finanční propočet. Ing. arch. Švančar konstatoval, že předběžné
náklady jsou zhruba 12.975 tis. Kč bez DPH.
Místostarosta se zeptal, jestli byl záměr konzultován s hasiči a hygienou. Ing. arch. Švančar
uvedl, že problém únikových cest byl vyřešen. Ze strany hygieny problémy nejsou, protože ve
studii bylo vyřešeno i zvětšení prosklených ploch formou anglických dvorků. Z boční strany
budovy dojde však ke snížení počtu stání z důvodu rozšíření budovy o nové prosklené stěny.
Ing. Kiška se zeptal na propojení místností s klienty a zaměstnanci okny. Ing. ach. Švančar
řekl, že ze strany paní ředitelky byl požadavek na místnosti pro 4 pracovníky a ředitelku. 1
pracovník bude u pultu. O propojení místností okny neuvažovali.
Starostka dále konstatovala, že pokud bude město žádat o dotaci, musí mít zpracován
projekt.
Ing. Urbanec konstatoval, že pokud zastupitelé zvolí variantu společnosti ARPIK Ostrava,
spol. s r. o. (2. varianta), je to dražší varianta a těžce ji budeme jako zastupitelé obhajovat.
Starostka uvedla, že cena v rámci studie je pouze orientační a konkrétněji ji je možno
stanovit až v dalším stupni projektové dokumentace.
Ing. Kiška ještě podotkl, že 2. varianta je náročnější a nákladnější (více příček, parkování,
anglický dvorek atd.). Myslí si, že se mohou hledat varianty řešení, jak ušetřit včetně
vnitřního uspořádání. Je pro 2. variantu za podmínky nepřekročení celkových nákladů 10 mil.
Kč bez DPH.
Bc. Böhm uvedl, že dispozice 2. varianty je jednodušší.
Mgr. Nitka uvedl, že 1. varianta je vizuálně propracovanější, ale boxy na knihy by využil jinak.
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Bc. Nevrlá uvedla, že podle norem pracovníci mohou pracovat pouze 4 hodiny denně v
kanceláři, kde není denní světlo. V případě 1. varianty by musely být kanceláře řešeny
v patře. Je pro 2. variantu.
Mgr. Čechová by propracovala spojení obou variant. 2. varianta je podle ní strohá bez
internetového koutku.
MUDr. Dudové u 2. varianty schází oddělené oddělení pro děti a pult pro zaměstnance je
příliš velký. Pro stůl a židle je málo místa.
Starostka podotkla, že připomínky a doporučení zastupitelů můžeme prezentovat Mgr.
Pščolkové na příštím zasedání zastupitelstva města.
Ing. Urbanec řekl, že vždy nejsou v knihovně všichni zaměstnanci, neboť mají také odloučená
pracoviště a nepracují všichni na plné úvazky.
MUDr. Dudová podotkla, že jsou 3 kanceláře, které budou osvětleny denním světlem. Všichni
pracovníci každý den v knihovně nebudou, jak se již zmínil Ing. Urbanec.
Ing. Kiška podal 1. protinávrh, aby limit rozpočtových nákladů byl do 10 mil. Kč bez DPH.
Bc. Čech podal 2. protinávrh, odložit materiál na další zasedání zastupitelstva města a přizvat
Mgr. Pščolkovou.
Zastupitelé hlasovali o 2. protinávrhu odložit materiál na další zasedání zastupitelstva města:
PRO: 9
ZDR: 2
Usnesení:
Zastupitelstvo města odkládá bod „Studie pro umístění městské knihovny do prostor
Nákupního střediska ve Vratimově“ na příští zasedání zastupitelstva města.
PRO: 9
ZDR: 2

Na zasedání zastupitelstva města, jak již starostka informovala v úvodu, se dostavila Ing.
Stolaříková a Ing. arch. Stolařík s návrhem 3 variant využití „Veřejného prostoru Mlýnek –
Horní Datyně“ (viz přiložený materiál mimo program zastupitelstva města).
Mimo jiné řekla, že se jedná pouze o koncept studie, která se bude dále dopracovávat. Prostor
by měl sloužit nejen k výuce dětí, odpočinku, ale také k připomenutí historie tohoto místa, kde
původně stála kovárna zvaná Kuzňa. Podmínkou je udržení rovnováhy ekosystému
s nenásilným začleněním vlastní programové náplně do okolní krajiny. Ing. arch. Stolařík řekl,
že u všech 3 variant jsou použity přírodní materiály. Varianta C je nejlevnější.
Mgr. Čechová měla dotaz, zda při výběru varianty C je možno na ni s časovým odstupem
navázat jinou variantou. Ing. arch. Stolařík odpověděl, že to možné je, ale projekt včetně
realizace se prodraží.
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Bc. Böhm se zeptal, jestli se počítá i ohništěm. Ing. Stolaříková odpověděla, že se umístit dá.
Starostka ještě dodala, že na vodní plochy mají být vyhlášeny dotace.
Mgr. Nitka se zeptal u varianty A na cenu. Ing. Ing. Stolaříkova konstatovala, že se jedná
zhruba o částku 1.300.000–1.500.000 Kč bez DPH. Biotop je závislý na klimatických
podmínkách. Starostka dodala, že v těchto místech budeme řešit odvodnění chodníku.
Můžeme vybudovat také koupací jezírko.
MUDr. Dudová se zeptala na cenu u ostatních variant. Ing. Stolaříková odpověděla, že hrubý
odhad u varianty B je 1.100.000 Kč bez DPH a u varianty C 600.000 Kč bez DPH.
Mgr. Čechová se ještě zeptala, kdo se bude starat o údržbu. Starostka odpověděla, že
společnost Vratimovské služby, spol. s r. o. Ing. Stolaříková konstatovala, že údržba není
náročná, louka se seká 2x ročně. Není potřeba žádných speciálních přístrojů.
Místostarosta ještě podotkl, že občané Horních Datyň chtějí navázat na historii větrného
mlýnku, který by byl zasazen do místa jako turistický bod.
Starostka dodala, že na příští zasedání zastupitelstva města se připraví materiál. Místostarosta
řekl, že proběhne anketa s občany v Horních Datyních a bude osloven i Mgr. Sládek.
V 17:05 h byla starostkou města vyhlášena 5 minutová přestávka.
V 17:10 h pokračovalo zasedání zastupitelstva města.

7/3

Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za
období 1.–6. měsíc 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených
příspěvkových organizací za období 1.–6. měsíc 2015.
Hlasování: PRO: 11

7/4

Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí 2015 – Kulturní středisko Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál organizační složky Kulturní středisko Vratimov
Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí 2015.
Hlasování: PRO: 11
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7/5

Rozpočtový výhled na léta 2016–2019

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtový výhled na léta 2016–2019.
Hlasování: PRO: 11

7/6

Informace o finančních kontrolách prováděných v I. pololetí 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Informace o provedených finančních kontrolách za I.
pololetí 2015 dle předložené zprávy.
Hlasování: PRO: 11

7/7

Smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem dopravní infrastruktury na realizaci
„Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č. 544/2015 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 pro akci „Rekonstrukce
chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“ – ISPROFOND 5817510107,
v celkové výši maximálně 2.661.000 Kč uzavíranou mezi městem Vratimov a Státním fondem
dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, Praha, IČ 70856508, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu.
Hlasování: PRO: 11

7/8

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Vratimov

Ing. Urbanec měl připomínku k ulici Polní, kdy žáci obvodově patřili pod ZŠ Datyňská a nyní
pod ZŠ Masarykovo náměstí.
Starostka je pro schválení OZV tak, jak je navržena. Případné připomínky a změny mohou
navrhnout místostarostce a Mgr. Herzové. Ještě dodala, že není problém, když rodiče neumístí
dítě do svého obvodu. Mgr. Nitka řekl, že to problém je a rodiče si musí umístění dítěte
prosadit.
Mgr. Čechová informovala zastupitele, že kapacity obou základních škol začínají být
nedostačující. Zastupitelé by měli již začít hledat řešení umístění nových školáků pro další
školní roky.
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Starostka odpověděla, že tyto informace nejsou pravdivé.
Ing. Urbanec navrhl, aby na příští zasedání zastupitelstva města byl připraven materiál k
demografické křivce dětí 5+.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 10, ZDR: 1

7/9

Smlouvy s FC Biocel Vratimov, U Stadionu 838, 739 32 Vratimov, IČ 26530821
Uzavření Darovací smlouvy na podíl na nemovitostech s právem služebnosti
(věcného břemene), smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) a
předkupního práva věcného a smlouvy o finančním daru

Starostka pohovořila o připraveném materiálu.
Bc. Böhm vznesl dotaz, jak se bude řešit pronájem. Starostka řekla, že vše je popsáno
v materiálu a předkládaných smlouvách. FC Biocel Vratimov darují městu miliónový majetek.
Ing. Kiška upozornil, že úhradu služeb si musí zajistit FC Biocel.
Ing. Urbanec navrhl protinávrh na úpravu předloženého usnesení, „... na poskytnutí
neúčelového peněžitého daru ve výši 100.000 Kč“.
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu:
PRO: 11
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti mezi FC
Biocel Vratimov, U Stadionu 838, Vratimov, IČ 26530821 jako dárcem a oprávněným
z věcného břemene a městem Vratimov jako obdarovaným a povinným z věcného břemene,
Smlouvu mezi FC Biocel Vratimov, U Stadionu 838, Vratimov, IČ 26530821 a městem Vratimov
o zřízení služebnosti a právu předkupním věcném, Smlouvu mezi obdarovaným FC Biocel
Vratimov, U Stadionu 838, Vratimov, IČ 26530821 a dárcem městem Vratimov na poskytnutí
neúčelového peněžitého daru ve výši 100.000 Kč.
Hlasování: PRO: 11

7/10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu „Most č. 10
na ul. Lipová, Vratimov“ číslo smlouvy SMPOZ27/952/15 mezi Povodí Odry, státní
podnik a městem Vratimov
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu
provést stavbu spočívající v umístění mostní konstrukce včetně břehového opevnění týkající se
trvalé stavby „Most č. 10 na ul. Lipová, Vratimov“ číslo SMPOZ27/952/15 v předpokládané
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ploše cca 35 m2 za jednorázovou úhradu 2.625 Kč bez DPH mezi Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 3101/49, Ostrava, IČ 70890021 a městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 11

7/11 Provozování poštovních služeb ve Vratimově‐Horních Datyních formou pošta Partner
Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že město nemá v úmyslu provozovat
poštovní službu formou pošta Partner.
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s tím, aby město Vratimov provozovalo v Horních Datyních
poštu formou „pošta Partner“ za podmínek stanovených Českou poštou, s. p., Politických
vězňů 909/4, Praha 1, IČ 47114983.
Hlasování: PRO: 10, ZDR: 1

7/12 Informace o realizaci investičních akcí a oprav plánovaných v rozpočtu města
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o realizaci investičních akcí a oprav plánovaných
v rozpočtu města v roce 2015.
Hlasování: PRO: 11

7/13 Region Slezská brána, svazek obcí, závěrečný účet za rok 2014, zpráva o výsledcích
kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za období od 01.01.2014 do
31.12.2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2014.
Hlasování: PRO: 11
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Hlasování: PRO: 11
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Usnesení:
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku
obcí Region Slezská brána za rok 2014.
Hlasování: PRO: 11
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí schválený Rozpočet svazku obcí Region Slezská brána
na rok 2015.
Hlasování: PRO: 11

7/14 Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána na
programové období 2014+ na svém správním území
Starostka konstatovala, že vítá jakékoliv podněty ze strany zastupitelů.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Slezská brána na programové období 2014+ na svém správním území.
Hlasování: PRO: 11

7/15

Lokální televizní vysílání v rámci vysílacího bloku Region Slezská brána

Starostka informovala zastupitele, že město Šenov se do obnovení televizního vysílání nebude
zapojovat.
Místostarosta uvedl, že trend dnešní doby je získat informaci hned. Finanční navýšení je pro
město 35.000 Kč. Pokud se nezapojí město Šenov, tak i více. Dále konstatoval, že k dispozici
jsou pouze určité vysílací časy. Televizní antény by si museli občané přeladit na 59 kanál.
Město připraví za rok zhruba 20 reportáží z dění ve městě. Hovořil také o možnosti rozšíření
reportáží z vedení města – internetové zpravodajství.
Bc. Nevrlá uvedla, že při Hovorech s občany ve Vratimově byl i požadavek znovuobnovení
televizního vysílání. Myslí si, že televizní vysílání děláme pro ně a mělo by se proto znovu
obnovit.
Ing. Urbanec uvedl, že jen 20.000 Kč je na přípravu. Dalších 38.000–40.000 Kč je na napojení
na linku. Dále konstatoval, že televizní vysílání v DDM Vratimov je na dobré úrovni. Bc. Böhm
dodal, že v tomto roce bylo odvysíláno 9 reportáží.
Zastupitelé hlasovali o usnesení schválení obnovení televizního vysílání:
PRO: 1
PROTI: 7
ZDR: 3
Usnesení nebylo přijato.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ke schválení obnovení televizního vysílání v rámci
Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána, dle podmínek odsouhlasených DSO RSB.

7/16

Zpráva o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2015.
Hlasování: PRO: 10, ZDR: 1

7/17 Refinancování zápůjčky SFŽP na výstavbu kanalizace Horní Datyně úvěrem České
spořitelny, a. s.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města přijímá dlouhodobý úvěr na 10 let od České spořitelny, a. s. ve výši
7.093.286 Kč na vyplacení zápůjčky Státního fondu životního prostředí, za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy.
Hlasování: PRO: 11
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0397602439 mezi městem Vratimov a
Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 na částku ve výši
7.093.286 Kč.
Hlasování: PRO: 11

7/18

Rozpočtové opatření č. VIII/2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. VIII/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 11

7/2

Kontrola plnění usnesení

V 17:40 h odešel Mgr. Daniel Kašička.
Tajemnice přítomné seznámila s usneseními z předchozích jednání zastupitelstev města, která
doposud nebyla splněna.
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Jedná se o usnesení:
18/10.13 kanalizace Horní Datyně
‐ předpokládaný termín ukončení je 19.09.2015
27/6.5
pohledávka ve výši 115.134 Kč – 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
15/7.3
odkoupení části pozemků, které zasahují do trasy stavby „Rekonstrukce chodníku
v úseku od ul. Odboje po restauraci Nimrod“ (28/8.9, 6/21)
‐ katastrální úřad má ke smlouvě výhrady a musí se přepracovat
16/9.2
dluh ve výši 58.353 Kč – XXXXX, Vratimov
‐ řeší právník spolu s finančním odborem
18/7.1.2 spolupráce s Městským obvodem Hrabová na realizaci záměru přemostění řeky
Ostravice lávkou pro pěší
‐ realizace proběhne v roce 2015, město se bude finančně podílet 1/3 celkových
nákladů
28/8.8.2 záměr přemístění Městské knihovny Vratimov do prostor v 1. PP budovy nového
nákupního střediska ve Vratimově
‐ VIZ 7/10
2/9
smlouvy o zřízení služebnosti „Odkanalizování části Vratimov“
‐ některé smlouvy o zřízení služebnosti ještě vlastníky pozemků nebyly
podepsány
5/12
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“
‐ některé smlouvy ještě vlastníky pozemků nebyly podepsány
5/16.1
příprava na zadání veřejné zakázky týkající se zpracování studie na realizaci
kanalizace zahrnující lokality Zaryjská
‐ studie bude hotová v říjnu 2015
5/16.2
zpracováním nové studie odkanalizování lokality „Na Zadkách“
‐ studie bude hotová v říjnu 2015
6/20.1
darovací smlouva k pozemku parc. č. 2580/3 od ArcelorMittal Ostrava, a. s.
‐ smlouva zatím není ArcelorMittal Ostrava, a. s. podepsána
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
Vratimova ze zasedání zastupitelstev města (viz zápis).
Hlasování: PRO: 10

Během zastupitelstva města:
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Starostka
 Schválení Územního plánu města Vratimova.
Ing. Pavlovská řekla, že územní plán byl schválen v roce 2012. Nyní proběhne zpráva o
uplatnění územního plánu. Bude se provádět revize územního plánu, proto požádala
zastupitele, aby do 10/2015 jí písemně sdělili své požadavky a připomínky. Je to
jedinečná možnost, jak je uplatnit. Občané podávají své podněty průběžně. Termín pro
uplatnění připomínek k územnímu plánu je 04/2016.
Ve Vratimovských novinách bude otištěn článek a informace k územnímu plánu budou
vyvěšeny na web pro občany.
Mgr. Nitka se zeptal, jestli do územního plánu spadají také přechody pro chodce a
chodníky. Ing. Pavlovská odpověděla, že se jedná spíše o využití ploch města. Starostka
podotkla, že u soukromých pozemků mohou být problémy s vlastnickými vztahy.
Aleš Šklář se zeptal na rozšíření hřbitova, o kterém se již v minulosti hovořilo, a nebyl
v územním plánu. Ing. Pavlovská odpověděla, že už je v územním plánu zapracován.
Ing. Kiška
 Navrhuje, aby ZO ČZS Vratimov byla poskytnuta finanční částka ze 75 %. Zamýšlí se i
nad tím, jestli potřebují všechny pozemky.
Mgr. Ing. Janků informoval zastupitele o možnosti požádat Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových v Ostravě o bezplatný převod pozemků do vlastnictví města ve
veřejném zájmu.
Bc. Nevrlá
 Pozvala všechny zastupitele na oslavu 40. výročí DDM Vratimov.
Bc. Böhm
 Kdo a jak se kontroluje dodržování OZV o zákazu konzumace alkoholu ve městě.
Konkrétně před restaurací v objektu Zdravotního střediska Vratimov.
Starostka odpověděla, že kontrolu provádí vratimovská policie, která má možnost
alkohol odebrat a zároveň legitimovat osoby. Policie sepíše protokol a předá podnět
přestupkové komisi města.
Místostarosta informoval zastupitele, že již apeloval na policii, aby zvýšila svou
kontrolní činnost ve městě.
Ing. Kiška dodal, že je to špatná vizitka majitele zdravotnického zařízení.
 V zápise z rady města z 15.06.2015 je zrušení smlouvy se společností OVANET. Píše se,
že se jedná o tisíc přestupků měsíčně.
Starostka řekla, že Městská policie Ostrava bude provádět pravidelnější měření. Mají
v úmyslu rozšířit svou činnost na základě veřejnoprávní smlouvy. Bc. Böhm ještě dodal,
že účinek ostrůvku před ZŠ Datyňská není 100%.
 Stojan na kola před budovou městského úřadu je nevhodný. Kde si má občan stěžovat,
při poškození kola. Starostka odpověděla tomu, kdo mu škodu způsobil. Musí to však
prokázat, že mu bylo poškozeno kolo. Ještě dodala, že město v současné době řeší
nákup nového mobiliáře.

Mgr. Nitka
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 U paneláků Na Příčnici směrem k průmyslové zóně není přechod pro chodce. Po 14:00
h je velký pohyb žáků.
Starostka odpověděla, že přechod nelze zrealizovat v místě, kde není vybudovaný
chodník po obou stranách komunikace. Situace bude řešena ve Stavební a dopravní
komisi.
 Je možné u budovy úřadu odbočení vlevo směr Řepiště přes plnou čáru?
Starostka uvedla, že ano, protože se vyjíždí z mimo komunikace.
Ing. Urbanec uvedl, jestli je parkoviště v pasportu místních komunikací, bude se jednat
o přestupek.
Ing. Urbanec
 Chodník ulice Na Příčnici – Popinecká je vhodné zokruhovat. Zastupitelé by se měli
začít zabývat problematikou vybudování chodníků na ulici Na Podlesí (velká zástavba
nových rodinných domů). Situace bude řešena ve Stavební a dopravní komisi.
 Město by se mělo začít zabývat světelným znečištěním prostoru a vyměnit svítidla
veřejného osvětlení.
Bc. Böhm všem zastupitelům rozdal materiál, ve kterém na příkladech nafocených ulic
ukazuje nesprávné osvětlení ulic. Situace bude řešena ve Stavební a dopravní komisi.

Starostka města 7. zasedání zastupitelstva města ukončila v 18:15 h.

Ve Vratimově 03.09.2015
Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Čechová
Bc. David Böhm

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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