Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová
Mgr. Radek Nitka
Návrhová komise:

MUDr. Alice Dudová
Mgr. Daniel Kašička

Ověřovatelé:

Zdeněk Gürtler
Bc. David Böhm

PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
ZDR: 1

Starostka města zahájila zasedání zastupitelstva města v 9:05 h. Přítomno bylo celkem 15
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti Bc. Hanu Nevrlou a Mgr. Vladimíra Švidrnocha, DiS.
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. Kateřinou Čechovou a Bc. Davidem Böhmem.
Starostka města přivítala nového zastupitele Ing. Tomáše Kupku.
8/1

Složení slibu nového zastupitele města

Hned v úvodu starostka oznámila, že nyní bude následovat složení slibu nového člena
zastupitelstva města Ing. Tomáše Kupky. Požádala, aby všichni přítomní povstali. Přečetla text
slibu. Ing. Tomáš Kupka vyslovil slovo „SLIBUJI“ a podepsal připravený slib.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 15

Starostka města předložila ke schválení návrh programu 8. 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 8. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 02.12.2015.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Složení slibu nového zastupitele města
Kontrola plnění usnesení ZM
Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016
Rozbory hospodaření města Vratimova a příspěvkových organizací za období 1.–9.
měsíc 2015
5. Rozpočtové opatření č. XIII/2015
6. Rozhodnutí k veřejné zakázce „Konsolidace úvěru města Vratimov“ zadávané
v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
7. Souhlas s realizací projektu „Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce
Ostrava‐Beskydy č. 59 a cyklotrase č. 6064“
8. Dodatek č. 544/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na realizaci akce „Rekonstrukce
chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“ (ISPROFOND
5817510107)
9. Aktualizace podané žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření výukových kapacit ve
Vratimově, ZŠ Datyňská“, předkládané do programu 133 310 MŠMT „Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky“
10. Odkoupení nově zaměřených pozemků pro investiční akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Horní Datyně, ul. Václavovická“
11. Návrh peněžitého plnění za výkon funkce člena Finančního výboru za II. pololetí
2015
12. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti – rok 2015
13. Návrh „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova v roce 2016“
14. Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro I. pololetí 2016
15. Plány práce Finančního a Kontrolního výboru na I. pololetí 2016
16. Příprava na údržbu místních komunikací v zimním období 2015/2016
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0397602439 s Českou spořitelnou na
refinancování zápůjčky SFŽP na výstavbu kanalizace Horní Datyně
18. Úprava určení pravomoci radě města k provádění rozpočtových opatření
19. Plán finančních kontrol na I. pololetí 2016
20. Darování nově zaměřených pozemků pro investiční akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Horní Datyně, ul. Václavovická“
21. Stanovení ceny za služebnost inženýrské sítě – „Odkanalizování Vratimova – Horních
Datyň, II. etapa“ a vzorová Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a právu provést stavbu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň,
II. etapa“ mezi oprávněným, městem Vratimov a povinným, jednotlivými vlastníky
dotčených pozemků stavbou
22. Výběr studie pro umístění městské knihovny do prostor nového nákupního
střediska, Frýdecká 1094 ve Vratimově
23. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru při Městském úřadu ve Vratimově
Hlasování: PRO: 15
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8/2

Kontrola plnění usnesení ZM

Tajemnice přítomné seznámila s usneseními z předchozích jednání zastupitelstev města,
která doposud nebyla splněna.
Jedná se o usnesení:
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
‐ řeší právník spolu s finančním odborem

16/9.2

dluh ve výši 58.353 Kč – XXXXX
‐ 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 2016, 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 8/22

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

7/10

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu „Most č.
10 na ul. Lipová, Vratimov“
‐ smlouva byla poslána Povodí Odry k podpisu

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
Vratimova ze zasedání zastupitelstev města (viz zápis).
Hlasování: PRO: 15

8/3

Návrh rozpočet města Vratimova na rok 2016
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Starostka informovala zastupitele o zamítavém stanovisku Policie ČR k instalaci dynamického
semaforu. Proto navrhla 500.000 Kč určených na realizaci semaforu přesunout na opravu
komunikací. Zároveň navrhla 250.000 Kč určených na opravu zábradlí v budově úřadu
přesunout do rezervy.
Ing. Urbanec navrhl na klimatizaci v budově úřadu vyčlenit 200.000 Kč oproti původnímu
návrhu 880.000 Kč.
Tajemnice uvedla, že 200.000 Kč nepokryjí náklady ani na jižní stranu úřadu. Pan Blažek řekl,
že technicky je možno realizaci klimatizace rozdělit na dvě části, a to jižní za 398.400 Kč bez
DPH a severní za 485.960 Kč bez DPH.
Místostarostka navrhuje, aby se klimatizace udělala najednou. V letních měsících je situace na
úřadě, co se týče tepla, kritická.
Ivo Kičmer je téhož názoru jako místostarostka a připojuje se k jejímu návrhu.
Ing. Kiška uvedl, že nesouhlasí s negativním stanoviskem policie ke zpomalovacímu semaforu.
Navrhuje 500.000 Kč nechat jako rezervu na dopravu a činit další kroky ke schválení semaforu.
Dále uvedl, že klimatizace po zateplení budovy úřadu není nutná. Pokud nebyla provedena
hygienická měření teploty na pracovištích, nelze rozhodnout, zda je klimatizace nutná. Vůči
zaměstnancům se má postupovat v souladu se zákoníkem práce. Doporučuje v rozpočtu snížit
náklady na klimatizaci na polovinu a provést hygienická měření.
Tajemnice konstatovala, že na klimatizaci je zpracována projektová dokumentace, která se
v současné době aktualizuje. I po zateplení se v letních měsících teplota pohybovala v
kancelářích kolem 37 °C. Ing. Kiška se ještě zeptal, jestli má projektant k dispozici údaje o
měření teploty v jednotlivých kancelářích. Tajemnice odpověděla, že toto projektant
nepožadoval.
Ing. Urbanec řekl, že se se stanoviskem policie nemůže ztotožnit. V obci Veřovice semafory
jsou na základě kladného stanoviska policie. Požádal vedení města, aby dále s policií jednalo.
Pana Blažka se zeptal, jestli je společná klimatizační jednotka pro severní a jižní stranu budovy.
Pan Blažek řekl, že pro každou stranu jsou samostatné jednotky, které se budou umísťovat na
střechu spojovacího krčku. Ing. Urbanec si myslí, že tímto bude narušen vzhled budovy a je
třeba s projektantem hledat jiné řešení. Zároveň uvedl, že se ztotožňuje s návrhem v rozpočtu
snížit částku na klimatizaci na polovinu.
Pan Šklář se připojil k požadavku pokračovat v jednání s policií k umístění semaforu.
Ing. Kiška ještě dodal, aby město požádalo Městskou policie Ostrava o výstup z měření, a to
kolik vozidel překračovalo rychlost. Zároveň by trval na častém měření rychlosti a pokutování
řidičů.
Starostka dodala, že dopis psala emotivně a přesto došlo k záporné odpovědi. Chodci jsou
ohroženi i na chodnících, protože auto při nárazu do bariéry může být odhozeno na chodník.
Mgr. Nitka doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci na klimatizaci a provést ji
najednou. Tajemnice opět podotkla, že klimatizace bude realizována na základě projektu
zpracovaného odborníkem.
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Bc. Böhm měl dotazy ke konkrétní položkám rozpočtu:
 Zhruba 10 m chodníku zahrnout do opravy směrem k hasičské zbrojnici Vratimov.
Starostka odpověděla, že se chodník dodělá (bude se řešit ve Stavební a dopravní
komisi).
 Je třeba opravit ulice Odboje a Okružní. Zároveň je třeba vyřešit parkování na ulici
Okružní. Ing. Kiška uvedl, že 07.12.2015 se bude konat Stavební a dopravní komise,
která bude projednávat studii parkovacích ploch.
 Doporučil vyvěsit na web studii rekonstrukce Radničního náměstí, která se bude
realizovat.
 Která část plotu ZŠ Datyňská se bude opravovat? Pan Blažek řekl, že se bude opravovat
od vstupní brány u pavilonu k zahradě, tj. oplocení nádvoří a zahrady.
 Kde je v plánu výstavba domova důchodců. Starostka odpověděla, že se jedná o
pozemek za lékárnou.
 Požaduje provést výběrové řízení na odvozce komunálního odpadu.
 Co je drátěný systém? Starostka řekla, že se jedná o drátěné lavičky a koše, které jsou
součástí náměstí.
 Co je mobiliář města? Starostka řekla, že to jsou lavičky a koše na veřejných
prostranstvích.
 Proč je na komunitní plánování vyčleněno 66.000 Kč. Mgr. Herzová odpověděla, že se
musí zpracovat zásady komunitního plánování. Místostarostka podotkla, že bývají
vyhlašovány různé dotace, pokud však město nemá zpracováno komunitní plánování,
nemůže o ně požádat.
 Proč je nastaven poplatek za vedení účtu 4.500.000 Kč? Mgr. Ing. Janků odpověděl, že
nastavení poplatku navazuje na veřejnou soutěž na konsolidaci úvěru města
Vratimova.
Mgr. Kašička uvedl, že ze severní strany budovy klimatizace není nutná.
Starostka navrhla hlasovat k uvedeným protinávrhům.
Zastupitelé hlasovali k protinávrhu v rozpočtu navržené 500.000 Kč na semafor, 250.000 Kč na
opravu zábradlí budovy úřadu a 480.000 Kč na klimatizaci kanceláří úřadu dát do rezervy:
PRO: 4
PROTI: 10
ZDR: 1
Zastupitelé hlasovali k protinávrhu v rozpočtu navržené 500.000 Kč na semafor a 250.000 Kč
na opravu zábradlí budovy úřadu dát do rezervy:
PRO: 11
PROTI: 4

Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje upravený Rozpočet města Vratimova na rok 2016.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 3
5

Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje základní příděl do sociálního fondu ve výši 5 % ze
zúčtovaných platů, odměn uvolněných zastupitelů, náhrad platů a náhrad odměn uvolněných
zastupitelů za rok 2016.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výsledku hospodaření u všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vratimov na rok 2016 ve výši 0 Kč.
Hlasování: PRO: 15

8/4

Rozbory hospodaření města Vratimova a příspěvkových organizací za období 1.–9.
měsíc 2015

Místostarostka informovala zastupitele o tom, že proběhl audit u příspěvkových organizací
města.
V 10:15 h odešel Libor Svoboda.
Jedná se o audit za rok 2014. Nedostatky byly zjištěny u Zařízení školního stravování Vratimov.
Místostarostka má domluvenou schůzku na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
s právníkem odboru školství. Na příští schůzi rady města připraví materiál.
Ing. Kiška chtěl znát bližší informace.
V 10:16 h přišel Libor Svoboda.
Místostarostka řekla, že se konkrétně jednalo o ušetřené potraviny v hlavní činnosti, které
měly být použity pro stravu dětí. Jedná se o porušení rozpočtové kázně. Dále paní ředitelka
zaplatila z peněz Zařízení školního stravování Vratimov 40.000 Kč právníkovi na zastupování
své osoby.
Ing. Kiška se ještě zeptal, jestli byl dán nějaký podnět Kontrolnímu výboru. Mgr. Ing. Janků
reagoval a řekl, že toto nespadá do kompetence Kontrolního výboru a postupuje se podle
zákona č. 320/2001 o finanční kontrole. Ing. Kiška požádal, aby zastupitelé dostali informaci
k této záležitosti. Místostarostka ještě dodala, že celá záležitost je v jednání. Mgr. Ing. Janků
uvedl, že hospodářský výsledek Zařízení školního stravování Vratimov vyšel a nebylo nic
poznat, teprve po bližší kontrole se na tyto skutečnosti přišlo.
Mgr. Kašička se zeptal na částku 146.000 Kč pokuty. Mgr. Ing. Janků odpověděl, že se jedná o
přestupky stavební, přestupky a smluvní vztahy.
Bc. Böhm se zeptal, kolik peněz z pokut řidičů šlo na Magistrát města Ostravy? Místostarosta
řekl, že tento údaj zjistí.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených
příspěvkových organizací za období 1.–9. měsíc roku 2015.
Hlasování: PRO: 15

8/5

Rozpočtové opatření č. XIII/2015

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. XIII/2015 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 15

8/6

Rozhodnutí k veřejné zakázce „Konsolidace úvěru města Vratimov“ zadávané
v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Starostka uvedla, že úspora pro město, dle předběžných odhadů, by měla, díky této veřejné
zakázce, za 15 let činit 12.000.000 Kč.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu, o
výběru nejvhodnější nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Konsolidace
úvěru města Vratimov“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Nejvhodnější nabídku podal uchazeč společnost Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33,
Praha 1‐Staré Město, IČ 45317054 s nabídkovou cenou 4.640.902,37 Kč.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje další pořadí uchazečů, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Konsolidace úvěrů
města Vratimov“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na místě druhém se umístila společnost Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha
4‐Krč, IČ 45244782 s nabídkovou cenou 4.775.864,62 Kč.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města přijímá dlouhodobý úvěr od společnosti Komerční banka, a. s., Na
Příkopě 969/33, Praha 1‐Staré Město, IČ 45317054 ve výši 54.000.000 Kč na konsolidaci
úvěrů poskytnutých společnostmi Komerční banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s., za
podmínek uvedených v návrhu smlouvy.
Hlasování: PRO: 15
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Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru mezi městem Vratimov a společností
Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, Praha 1‐Staré Město, IČ 45317054 k nadlimitní
veřejné zakázce na služby s názvem „Konsolidace úvěrů města Vratimov“, zadávané v
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, s cenou 4.640.902,37 Kč, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
Hlasování: PRO: 15

8/7

Souhlas s realizací projektu „Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce
Ostrava‐Beskydy č. 59 a cyklotrase č. 6064“

Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že v I. kole dotace nevyšla. Nyní město
žádá o dotaci znovu. Sportoviště vy bylo v areálu stadionu.
Bc. Böhm se zeptal, jestli bude stejné, jak bylo původně navrženo v Zaryjích. Starostka řekla,
že obdobné a nyní se pracuje na projektové dokumentaci.
Ing. Kiška se zeptal na protihlukovou studii. Starostka konstatovala, že protihluková studie
vyjde.
Ing. Urbanec řekl, že podmínka dotace je stavba 200 m od cyklotrasy. Starostka uvedla, že
podmínka je splněna, protože kolem areálu stadionu vede cyklostezka.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu „Doprovodné aktivity ve Vratimově
k páteřní cyklostezce Ostrava‐Beskydy č. 59 a cyklotrase č. 6064“, obsahující odpočívadlo,
skatepark/bikepark, workout hřiště, zpevněné plochy a doplňkové objekty včetně mobiliáře,
které budou na pozemku parc. č. 879/14 (v rozsahu dle geometrického plánu) a 881/1, k. ú.
Vratimov.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory
cestovního ruchu 2016, podprogram Cestování dostupné všem (Ministerstvo pro místní
rozvoj) na projekt „Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce Ostrava‐Beskydy č.
59 a cyklotrase č. 6064“ a dofinancování projektu z vlastních prostředků.
Hlasování: PRO: 15

8/8

Dodatek č. 544/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na realizaci akce „Rekonstrukce
chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“ (ISPROFOND
5817510107)
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Starostka informovala zastupitele, že se jedná o konečné vyúčtování a stanovení podílu
financování města a státu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 544/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na realizaci akce
„Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově“
(ISPROFOND 5817510107), uzavíraný mezi městem Vratimov a Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, Praha, IČ 70856508, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
Hlasování: PRO: 15

8/9

Aktualizace podané žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření výukových kapacit ve
Vratimově, ZŠ Datyňská“, předkládané do programu 133 310 MŠMT „Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými
celky“

Starostka řekla, že město podalo žádost o dotaci. Došlo k aktualizaci. Doplnil se projekt
s ohledem na požadavky školy.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy do programu č. 133 310 na „Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“, a to na projekt „Rozšíření
výukových kapacit ve Vratimově, ZŠ Datyňská“.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu „Rozšíření výukových kapacit ve
Vratimově, ZŠ Datyňská“, předkládaného k žádosti o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy do programu č. 133 310 na „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými celky“, a to v maximální výši spolufinancování
11.000.000 Kč a současně v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.
Hlasování: PRO: 15

8/10 Odkoupení nově zaměřených pozemků pro investiční akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Horní Datyně, ul. Václavovická“
Starostka řekla, že se jedná o smluvní dořešení vlastnictví k pozemkům pod chodníky ulice
Václavovická.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 223/5
ost. pl. ost. komunikace o výměře 100 m2, dle geometrického plánu č. 2015‐05/2015 ze dne
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26.02.2015, z vlastnictví XXXXX za částku 15.400 Kč (slovy: patnácttisícčtyřista korun
českých).
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo, o odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 250/7
ost. pl. ost. komunikace o výměře 64 m2, dle geometrického plánu č. 2015‐05/2015 ze dne
26.02.2015, z vlastnictví SJM XXXXX za částku 9.900 Kč (slovy: devěttisícdevětset korun
českých).
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou kupní smlouvu k pozemkům jednotlivých
vlastníků, které budou předmětem odkoupení, a to:
 Pozemek parc. č. 223/5 ost. pl. ost. komunikace o výměře 100 m2 z vlastnictví XXXXX.
 Pozemek parc. č. 250/7 ost. pl. ost. komunikace o výměře 64 m2 z vlastnictví SJM
XXXXX.
Hlasování: PRO: 15

8/11

Návrh peněžitého plnění za výkon funkce člena Finančního výboru za II. pololetí 2015

Ing. Kiška se zeptal, kolik je ve výborech a komisích členů, kteří nejsou zastupiteli města.
Tajemnice odpověděla, že ve výborech je 1 člen. V komisích zhruba 9 členů.
Ing. Kiška žádá, aby byl připraven do zastupitelstva města přehled členů výborů a komisí.
Tajemnice dodala, že rada města projednala i návrh na zvýšení odměn občanům za práci
v komisích. Radní se shodli na ponechání částky 300 Kč za 1 účast na jednání komise. Zároveň
uvedla, že zastupitelé mají přístup k informaci o členech výborů a komisí.
Ing. Urbanec řekl, že doporučuje, aby se odměna dořešila poté, co bude zpracován materiál do
zastupitelstva města o počtu členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
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 1.200 Kč.
Hlasování: PRO: 15

8/12

Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti – rok 2015

Starostka konstatovala, že počasí v letošní sezóně bylo pěkné.

10

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení letní sezóny 2015 na městském
koupališti.
Hlasování: PRO: 15

Starostka města vyhlásila přestávku v 10:41 h.
Zasedání zastupitelstva města pokračovalo v 11.00 h.

8/13

Návrh „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova v roce 2016“

Starostka navrhla doplnění zpracovaných zásad ještě o odstavec 3. v čl. 3, a to
„V odůvodněných případech může být žádost podána i mimo termín stanovený v čl. 3 odst. 2.“
Zdůvodnila to tím, že pokud by byla podána žádost při schválení pevného termínu do
29.02.2016 po tomto termínu, nemohlo by být žádosti vyhověno ani v závažných případech.
Ing. Urbanec konstatoval, že zdůvodnit se dá vše.
Ing. Kiška dodal, že si myslí, že žádosti je možno vyhovět ve velmi důležitých případech i po
termínu a zastupitelé by měli být o tom informováni.
Ing. Kiška podal protinávrh:
V odůvodněných případech budou zastupitelé informováni na nejbližším možném zasedání.
Tajemnice vznesla dotaz na Ing. Kišku, od jaké výše dotace mají být zastupitelé informováni,
poněvadž poskytování dotací do výše 50.000 Kč je v kompetenci rady města. Ing. Kiška sdělil,
že vždy a je dostačující pouze ústní forma.
Ing. Urbanec se ještě zeptal, kolik žádostí bylo po stanoveném termínu letos řešeno.
Tajemnice řekla, že letos 2 žádosti a v roce 2014 zřejmě žádná.
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu doplnění zásad „3. V odůvodněných případech může být
žádost podána i mimo termín stanovený v odst. 2 tohoto článku. O tomto bude zastupitelstvo
města informováno ústně na nejbližším zasedání.“
PRO: 15
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje upravené „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Vratimova v roce 2016.
Hlasování: PRO: 15

8/14

Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro I. pololetí 2016

Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Harmonogram zasedání zastupitelstva města
pro I. pololetí 2016.
Hlasování: PRO: 15

8/15

Plány práce Finančního a Kontrolního výboru na I. pololetí 2016

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na I. pololetí 2016.
Hlasování: PRO: 15
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na I. pololetí 2016 a bere na
vědomí Zápis č. 3/2015 z jednání KV 16.09.2015 a Zápis č. 4/2015 z jednání KV 23.11.2015.
Hlasování: PRO: 15

8/16

Příprava na údržbu místních komunikací v zimním období 2015/2016

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Vratimově
a Horních Datyních na sezónu 2015/2016.
Hlasování: PRO: 15

8/17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0397602439 s Českou spořitelnou na
refinancování zápůjčky SFŽP na výstavbu kanalizace Horní Datyně
Starostka uvedla, že se jedná o refinancování zápůjčky, kdy se město zbaví zástavního práva.
Ing. Urbanec konstatoval, že úspora není prakticky žádná. Starostka odpověděla, že není.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0397602439 ze dne
14.10.2015 mezi městem Vratimov a společností Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, IČ 45244782.
Hlasování: PRO: 15
8/18 Úprava určení pravomoci radě města k provádění rozpočtových opatření
Ing. Urbanec konstatoval, že materiál byl projednán ve Finančním výboru a ten souhlasí s tím,
aby rada města byla zplnomocněna neomezeně schvalovat účelově dané dotace.
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Ing. Urbanec navrhuje úpravu usnesení 2.
Bez omezení v těchto případech: u bodu a) a do výše 1.000.000 Kč včetně v těchto případech:
u bodu b), c).
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu u druhého usnesení
„Bez omezení:
a) u rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
Do výše 1.000.000 Kč včetně:
a) jsou‐li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky
na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)
b) u rozpočtového zapojení vyšších rozpočtových příjmů nad schválený rozpočet do
rozpočtových výdajů (zvýšení rozpočtových příjmů i rozpočtových výdajů o shodnou
částku).“
PRO: 15
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 2/6.1 ze dne 26.11.2014 s náhradou.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. 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:
Bez omezení:
c) u rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
Do výše 1.000.000 Kč včetně:
a) jsou‐li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky
na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)
d) u rozpočtového zapojení vyšších rozpočtových příjmů nad schválený rozpočet do
rozpočtových výdajů (zvýšení rozpočtových příjmů i rozpočtových výdajů o shodnou
částku).
Hlasování: PRO: 15

8/19

Plán finančních kontrol na I. pololetí 2016

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na I. pololetí 2016 prováděných dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, ve znění pozdějších předpisů,
dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 15
8/20 Darování nově zaměřených pozemků pro investiční akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních; chodníky Horní Datyně, ul. Václavovická“
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Starostka řekla, že se jedná o smluvní majetkové vypořádání pozemků pod chodníkem ulice
Václavovická.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného nově zaměřeného pozemku parc. č.
299/14 ost. pl. ost. komunikace o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 2015‐05/2015 ze
dne 26.02.2015, z vlastnictví XXXXX.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného nově zaměřeného pozemku parc. č.
419/143 ost. pl. ost. komunikace o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 2015‐05/2015
ze dne 26.02.2015, z vlastnictví SJM XXXXX.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města rozhodlo, o přijetí darovaných nově zaměřených pozemků parc. č.
429/2 ost. pl. ost. komunikace o výměře 134 m2 a parc. č. 429/3 ost. pl. ost. komunikace o
výměře 782 m2, dle geometrického plánu č. 2015‐05/2015 ze dne 26.02.2015, z vlastnictví
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeného z pověření
hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprková 1,
Ostrava, IČ 00059711.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou darovací smlouvu k pozemkům jednotlivých
vlastníků, které budou předmětem darování, a to:
 Pozemek parc. č. 299/14 ost. pl. ost. komunikace o výměře 4 m2 z vlastnictví XXXXX.
 Pozemek parc. č. 419/143 ost. pl. ost. komunikace o výměře 8 m2 z vlastnictví SJM
XXXXX.
 Pozemek parc. č. 429/2 ost. plocha ost. komunikace o výměře 134 m2 a pozemek
parc. č. 429/3 ost. plocha ost. komunikace o výměře 782 m2 z vlastnictví
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeného z
pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, Úprková 1, Ostrava, IČ 00059711.
Hlasování: PRO: 15

8/21 Stanovení ceny za služebnost inženýrské sítě – „Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyň, II. etapa“ a vzorová Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu „Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyň, II. etapa“ mezi oprávněným, městem Vratimov a povinným,
jednotlivými vlastníky dotčených pozemků stavbou
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Starostka řekla, že se připravuje II. etapa kanalizace a je pro, aby cena za zřízení služebnosti
inženýrské sítě zůstala stejná jako v případě I. etapy.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje výši jednorázové náhrady za zřízení služebnosti inženýrské
sítě vzniklé realizací kanalizačního řadu v Horních Datyních a ve Vratimově, 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 tyto služebnosti zřízeny bezúplatně.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
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
Vratimov, mimo pozemky pod pozemními komunikacemi.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 1
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a práva provést stavbu kanalizace v Horních Datyních a ve Vratimově mezi
vlastníky dotčenými stavbou kanalizace a městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 15

8/22 Výběr studie pro umístění městské knihovny do prostor nového nákupního
střediska, Frýdecká 1094 ve Vratimově
Starostka řekla, že se vracíme k bodu z minulého zasedání zastupitelstva města.
Ředitelka knihovny Mgr. Pščolková předala zastupitelům studie k nahlédnutí. Řekla, že z její
strany vzešly požadavky, aby se v nových prostorách mohly konat kulturně‐výchovné akce,
výstavy. Nyní se na každou akci musí připravit prostor a po dané akci opět uklidit. Ona
preferuje studii společnosti ARPIK OSTRAVA, spol. s r. o., která pojala prostory podle přání
knihovny.
Ing. Kiška se zeptal, jestli máme dopracovanou konečnou nákladovou stránku. Starostka
řekla, že vyčíslení není možné, protože se jedná zatím o studii. Ing. Kiška dodal, že hrubý
odhad byl 4,5 mil. Kč. Starostka dodala, že společnost OSA projekt, spol. s r. o. nedořešila
osvětlení prostor. I ona preferuje studii společnosti ARPIK OSTRAVA, a. s. Ještě dodala, že
společnost ARPIK OSTRAVA, spol. s r. o. je jedním z nejlepších v tomto oboru a vždy reagují
na požadavky města. Realizace knihovny je výhledová. Ing. Kiška se ještě zeptal, jestli by poté
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knihovna opustila kulturní středisko. Starostka řekla, že ano a ředitelka Kulturního střediska
Vratimov by prostor po knihovně využila pro svou činnost.
Místostarostka řekla, že jí se místo pro knihovnu v nákupním středisku v suterénu moc nelíbí.
Již v minulosti se hovořilo o jiném umístění. Naopak by se jí líbilo umístění v prostorách
Stravování paní Čavojská v Kulturním středisku Vratimov, což v této chvíli není reálné.
V 11:40 h odešel Ing. Ivo Kiška.
Starostka řekla, že pozitivní informací je, že prostory v nákupním středisku se líbí ředitelce
Mgr. Pščolkové a navíc dlouhodobě nejsou pro nezájem pronajímány.
V 11:42 h přišel Ing. Ivo Kiška.
V 11:43 h odešel Ing. Petr Urbanec.
Ing. Kiška navrhl ještě zvážit variantu výstavby nové budovy u základní školy Datyňská.
V 11:45 h přišel Ing. Petr Urbanec.
Starostka konstatovala, že finančně není reálné postavit zcela novou knihovnu. Navíc je
vhodné její umístění v centru města, protože ji využívají nejen děti, ale i dospělí a senioři.
Aleš Šklář informoval zastupitele, že v obci Morávka je postavena nová knihovna. Starostka
dodala, že v minulém volebním období byly ještě dotační tituly, ze kterých bylo možno
stavbu financovat, což již nyní není a nebude.
Mgr. Kašička konstatoval, že pokud se knihovna umístí do budovy nákupního střediska,
posílilo by to význam budovy.
Ing. Kiška řekl, že za ty peníze by se dala postavit nová budova.
Zastupitelé hlasovali o společnosti ARPIK OSTRAVA, spol. s r. o.:
PRO: 13
ZDR: 2
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje k dalšímu rozpracování na projektovou dokumentaci pro
stavební povolení studii zpracovanou projekční kanceláří ARPIK OSTRAVA, spol. s r. o.,
Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava, IČ 47667419.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 2
8/23 Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru při Městském úřadu ve Vratimově
Starostka informovala zastupitele, že hovořila s Mgr. Klegou, který již v Kontrolním výboru
nemá v úmyslu pracovat. Na lednové zasedání zastupitelstva města bude připraven materiál
s návrhy na člena Kontrolního výboru.
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V 11:58 h odešel Bc. David Böhm.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města odvolává člena Kontrolního výboru při Městském úřadu Vratimov
Mgr. Jiřího Klegu s účinností od 01.01.2016.
Hlasování: PRO: 14, NEHLAS: 1
V 11:59 h přišel Bc. David Böhm.
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města ukládá starostce města předložit na další zasedání zastupitelstva
města ke schválení jmenovitý návrh na nového člena Kontrolního výboru při Městském
úřadu Vratimov.
Hlasování: PRO: 15

Během zastupitelstva města:
Ivo Kičmer
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje bude vyhlašovat dotace na pěstební činnost
v lesích.
 Na dalším zasedání zastupitelstva města by přivítal informace o činnosti Regionu
Slezská brána.
 Před ZŠ Masarykovo náměstí nesvítí reflektor, který školu osvětluje.
Mgr. Nitka
 Je u Penny marketu zřízena ubytovna pro uprchlíky? Starostka řekla, že u marketu je
ubytovna pouze pro dělníky, kteří jsou i z jiných zemí např. Ukrajinci.
Ing. Urbanec
 Navrhl zabývat se úpravou dopravního značení ulice Na Příčnici.
Místostarosta
 Proběhly hovory s občany v Horních Datyních – materiál bude připraven na zasedání
zastupitelstva města.
 Na úředních deskách města visela Veřejná vyhláška „Omezení vjezdu nákladních
vozidel na silnice II/478, III/47310 a III/4701“.

Zastupitelé si vzájemně popřáli pěkné vánoční svátky.
Starostka města 8. zasedání zastupitelstva města ukončila v 12:10 h.

Ve Vratimově 02.12.2015
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Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Gürtler
Bc. David Böhm

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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