Zápis 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

Starostka města zahájila zasedání zastupitelstva města v 15:03 h. Přítomno bylo celkem 13
zastupitelů. Omluvila z nepřítomnosti MUDr. Alici Dudovou, Ing. Ivo Kišku, Ing. Tomáše
Kupku. Mgr. Kateřina Čechová 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 Zdeňkem Gürtlerem a Bc. Davidem Böhmem.
Starostka města předložila ke schválení návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce. Hned na úvod seznámila přítomné zastupitele města ještě s 1
materiálem, který byl dodatečně vyvěšen na web.
Jednalo se o materiál:
14. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněných místostarostů
Starostka města se zeptala, zda někdo z přítomných zastupitelů chce program zastupitelstva
města doplnit o další materiál.
Místostarosta navrhl rozšíření programu o bod 9.15, a to „Zvolení člena Kontrolního výboru“.
Žádný další návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města schválilo tento program 9. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 20.01.2016.

PROGRAM:
1.
2.

Kontrola plnění usnesení ZM
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 XXXX a XXXXX k pozemku parc. č. 207/29, k. ú.
Horní Datyně, dárce SJM Bc. XXXX a Ing. XXXXX 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 XXXXX
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
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 1

9/1

Kontrola plnění usnesení ZM

Tajemnice přítomné seznámila s usneseními z předchozích jednání zastupitelstev města,
která doposud nebyla splněna.
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
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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 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 (8/22)
‐ v řízení

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

8/10.3

kupní smlouva k pozemkům parc. č. 223/5, parc. č. 250/7, k. ú. Horní Datyně
‐ v řízení

8/20.4

darovací smlouva k pozemkům parc. č. 299/14, parc. č. 419/143, parc. č. 429/2,
parc. č. 429/3, k. ú. Horní Datyně
‐ v řízení

8/23.2

návrh na nového člena Kontrolního výboru při Městském úřadu Vratimov
‐ VIZ 9/15

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

9/2

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

Starostka informovala zastupitele, že město bylo úspěšné při získání dotace. Jedná se zhruba o
částku 10 mil. Kč.
Usnesení:
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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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13

9/3

Budoucí darovací smlouva a budoucí kupní smlouva k investiční akci „Projektové
práce pro opravy MK V Důlkách, Popinecká, Rakovecká ve Vratimově – MK
Rakovecká“

Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že se řeší přípravné práce a vzorové
smlouvy. Projekčně i majetkově jsou práce spojené a souvisí s II. etapou kanalizace.
Usnesení:
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“.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
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“.
Hlasování: PRO: 13
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9/4

Studie na odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Vratimovské Zadky a
Zaryjská

Starostka pohovořila o materiálu a konstatovala, že akce je po odborné stránce náročná.
Město pozvalo projektanta na dnešní zasedání zastupitelstva města. Ten se však nemohl
dostavit. Proto po dohodě s místostarosty navrhuje, aby byl bod odložen na příští zasedání
zastupitelstva města, kdy bude projektantem dán odborný výklad.
Zastupitelé hlasovali o odložení materiálu na příští zasedání zastupitelstva města:
PRO: 13
Usnesení:
Zastupitelstvo města odkládá bod „Studie na odkanalizování a čištění odpadních vod
v lokalitě Vratimovské Zadky a Zaryjská“ na příští zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 13

9/5

Výstupy z měření rychlosti Městskou policií Ostrava ve městě Vratimov

Místostarosta pohovořil o materiálu a mimo jiné řekl, že ho překvapil počet
neuskutečněných požadovaných měření ve městě. Nejvíce přestupků se stalo u Radničního
náměstí a ZŠ Datyňská. Informoval zastupitele, že proběhne schůzka s ředitelem Městské
policie Ostrava, na které se bude hovořit i o četnosti měření rychlosti ve městě.
Místostarosta dále konstatoval, že v Horních Datyních tolik přestupků nebylo. Měření
rychlosti probíhá v krizových částech, a to u škol, před Domem dětí a mládeže Vratimov, u
Radničního náměstí, a to v ranních hodinách.
Bc. Böhm
Počet přestupků je 50 z toho na Radničním náměstí 30, u ZŠ Datyňská 20. Chybí mu
informace, jak dlouho policisté měřili a kolik automobilů bylo celkem měřeno. Dále chtěl
vědět, jestli stanoviště policistů bylo vidět.
Místostarosta odpověděl, že ví o stanovišti u ZŠ Datyňská a také v Horních Datyních, kde
vidět nejsou. Dále řekl, že se jedná o 1 hodinu měření týdně. Počet projetých vozidel nyní už
nelze zjistit.
Starostka řekla, že při měření u Restaurace Nimrod policisty vidět nebylo.
Mgr. Kašička dodal, že dlouhé měření není efektivní. Navrhuje, aby četnost měření ve městě
byla větší, než tomu bylo v loňském roce. Místostarosta ještě dodal, že účelem měření je
v prvé řadě prevence, ne pokuty. Četnost měření ve městě bude také předmětem jednání na
schůzce s ředitelem Městské policie Ostrava, jak již řekl.
Ivo Kičmer podotkl, že je úspěch, že Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Ostrava byla
podepsána. Městská policie Ostrava nemá na starosti pouze město Vratimov, ale i ostatní
okolní obce.
V 15:24 h se dostavila Mgr. Kateřina Čechová.
Dále informoval zastupitele, že pokud bude schválen návrh v senátu, nebude policie měření
pro obce provádět. Místostarosta odpověděl, že v senátu zatím tento návrh neprošel.
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Ivo Kičmer navrhuje, aby byl dán článek do Vratimovských novin o výsledcích měření
rychlosti za rok 2015 a informace k měření rychlosti v roce 2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí výstupy z měření rychlosti Městskou policií Ostrava ve
městě Vratimov za rok 2015.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1

9/6

Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních

Místostarosta informoval zastupitele o tom, že Hovory s občany v Horních Datyních proběhly
dvakrát. Občané byli informováni o tom, co se v daném období udělalo a co se plánuje. Dále
pak se řeší podněty občanů.
Bc. Böhm se zeptal na požadavek občanů na zřízení retardérů.
Místostarosta odpověděl, že retardéry již byly umístěny u ZŠ a MŠ v Horních Datyních. Dále
se zvažuje jejich umístění na ulicích K Hájence a Na Podlesí.
Místostarosta vyzval Ing. Urbance, aby informoval zastupitele o výstupu z jednání stavební a
dopravní komise k umístění retardérů. Ten konstatoval, že umístění retardérů je složité
s ohledem na zimní údržbu a na hluk. Dalším řešením by bylo stanovení obytné zóny, kde je
povolena rychlost 20 km/h.
Aleš Šklář řekl, že retardér je vlastně překážka na cestě. Na ulici K Hájence byl v současné
době zvýšení provoz, a to z důvodu budování kanalizace.
Starostka dodala, že při výstavbě II. etapy kanalizace bude komunikace K Hájence zničená.
Město má vyčleněny finanční prostředky na její následnou opravu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních.
Hlasování: PRO: 14

9/7

Informace o realizaci investičních akcí a oprav plánovaných v rozpočtu města v roce
2015

Starostka informovala zastupitele, že se městu podařilo uskutečnit řadu investičních akcí.
Některé se řešily z dotací a o to složitější bylo jejich uskutečnění.
Bc. Böhm řekl, že dostal dopis od občanky z Horních Datyň, a to konkrétně ke stropu
v tělocvičně u kulturního domu. Starostka řekla, že této paní již vysvětlila postup opravy. Aleš
Šklář doplnil, že snížení je zhruba o 20 cm.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o zrealizovaných investičních akcích a opravách
v roce 2015.
Hlasování: PRO: 14

9/8

Městský ples – jeho další existence

Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že již vloni řešila s ředitelkou Kulturního
střediska Vratimov nízkou účast na městském plese. Dohodly se na některých změnách.
Starostka si myslí, že jedna z příčin malé účasti, je velké množství plesů na území města
Vratimova a Horních Datyň a atraktivita programu.
Bc. Nevrlá konstatovala, že pokud by se na ples vyčlenilo více peněz, ty se zpět městu
nevrátí. Navrhla prostředky vyčlenit na jiné akce, např. městskou pouť.
Místostarostka řekla, že ples má dlouholetou tradici a návštěvnost byla vždy vysoká. V rámci
sponzorských darů dokonce společnost KES zaplatila hudbu Ládi Kerndla včetně moderování.
Ples peníze v žádném případě vydělávat nebude. Myslí si, že pokud by město vložilo více
peněz, zájem o ples by ze strany občanů byl.
Mgr. Čechová si myslí si, že vyčlenění více peněz nepomůže.
Ivo Kičmer řekl, že město nikdy nemělo záměr na plese vydělat. Spíše se jednalo, aby náklady
a výnosy vyšly. Myslí si, že město Vratimov by se mělo zviditelnit v něčem jiném.
Mgr. Kašička konstatoval, že spolky pořádají plesy, aby se pobavily. Když je městský ples
neláká, věnujme peníze do jiných akcí, např. městská pouť, rozsvícení vánočního stromu.
Místostarosta ještě dodal, že důvodem malého zájmu je i jeho termín. Pokud budou
zastupitelé souhlasit se zachováním městského plesu, měli by také navrhnout termín.
Ing. Urbanec konstatoval, že když ples nebude, finanční prostředky budou v rozpočtových
výdajích a dají se do rozpočtové rezervy. Je pro, aby byly použity na kulturu za určitých
podmínek a ne do rezervy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením pořádání městského plesu v dalších letech a
zrušením rozpočtového výdaje městský ples 3399/16/107.
Hlasování: PRO: 10, PROTI: 2, ZDR: 2

9/9

Navýšení příspěvku člena dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána o 7 Kč na
občana a rok

Starostka informovala zastupitele, že požadavek vzešel z jednání starostů dobrovolného
svazku obcí Region Slezská brána. Všichni starostové s návrhem souhlasili. Svazek obcí již
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nebude dostávat příspěvek z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Starostka dále řekla,
že MAS dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána pracuje a její financování není
dořešeno.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1

9/10 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
Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že by bylo možné získat peníze pro
svazek obcí Region Slezská brána z tzv. „Norských fondů“. Město Šenov z norských fondů
vybavilo celou školu.
Místostarostka se zeptala, jestli se peníze vrátí zpět městu. Starostka řekla, že půjčka bude
do konce roku vrácena. Ještě dodala, že pokud by města půjčku neposkytla, svazek obcí by
musel požádat o půjčku banku, ale úročenou.
Místostarostka se ještě zeptala, Mgr. Ing. Janků, jestli může město půjčovat peníze. Mgr. Ing.
Janků odpověděl, že může.
Ing. Urbanec uvedl, že informace v materiálu jsou velmi obecné. Starostka odpověděla, že jí
byly ze strany starosty Řepišť pana Kožušníka a starostky Paskova pana Baďury poskytnuty
jen informace uvedené v materiálu. Bylo jí řečeno, že vše je v začátcích.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zápůjčce ve výši 100.P000 Kč poskytnuté městem
Vratimov svazku obcí Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 69609969.
Hlasování: PRO: 14

9/11 Uzavření Darovací smlouvy dárce SJM XXXXX a XXXXX k pozemku parc. č. 207/29, k.
ú. Horní Datyně, dárce SJM XXXXX a XXXXX k pozemku parc. č. 205/11, k. ú. Horní
Datyně a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a Smlouvu o právu provést stavbu k pozemku (části pozemku) parc. č. 204/1, k. ú.
Horní Datyně vlastníka XXXXX
Starostka informovala zastupitele, že město vlastní pozemek o výměře cca 4 000 m2 v
Horních Datyních vhodný dle územního plánu k zástavbě rodinnými domy, ovšem bez
možnosti příjezdu. Po 3 letech komplikovaných řešení město může získat pozemky pro
zajištění příjezdu darem.
Usnesení:
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1. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na pozemek parc. č. 207/29,
k. ú. Horní Datyně mezi dárcem manželé XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně a XXXXX, Vratimov‐
Horní Datyně a obdarovaným městem Vratimov a schvaluje darovací smlouvu.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na pozemek parc. č. 205/11,
k. ú. Horní Datyně mezi dárcem manžely XXXXX, Vratimov a XXXXX, Vratimov a obdarovaným
městem Vratimov a schvaluje darovací smlouvu.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
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) XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně a
oprávněným ze smlouvy městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

9/12 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
Starostka pohovořila o materiálu a mimo jiné řekla, že rodinná zástavba se rozšiřuje. Největší
problémy, které město musí řešit, je vlastnictví pozemků pod chodníky a komunikacemi a
následné vypořádání se s vlastníky.
Mgr. Čechová se zeptala, jestli zbytek cesty je města. Myslí tím začátek a konec cesty.
Starostka řekla, že další vlastnické vztahy zatím město nezná.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 14

9/13 Projednání návrhu na sloučení dvou příspěvkových organizací města – Mateřské
školy Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov a Zařízení školního stravování Vratimov,
Na Vyhlídce 25, Vratimov
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Místostarostka konstatovala, že je znovu připraven materiál do zastupitelstva města,
tentokrát ke sloučení Mateřské školy Vratimov a Zařízení školního stravování Vratimov.
SWOT analýza zůstává stejná. O této problematice již bylo hodně diskutováno. Uvedla, že
ředitelka Mateřské školy Vratimov zůstává na své pozici.
Mgr. Herzová řekla, že sloučení organizací bylo konzultováno s pracovnicí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Ostrava Bc. Řezníčkovou, DiS. Materiál je zpracován podle
proběhlých konzultací s krajem. Je doporučení, aby organizace zůstala pod jedním názvem, a
to Mateřská škola Vratimov.
Místostarostka ještě dodala, že i IČ mateřské školy zůstane stejné.
Bc. Nevrlá se zeptala, proč když došlo v zařízení školního stravování k pochybení ze strany
ředitelky, není jednodušší ji odvolat, než slučovat obě organizace.
Starostka odpověděla, že návrh sloučení obou organizací nesouvisí se zjištěním pochybení u
školního stravování. Důvodem sloučení je zajištění lepšího fungování a spolupráce obou
zařízení a taktéž města. Samostatné fungování zařízení školního stravování je atypické a není
obvyklé. Starostka dále řekla, že pro ředitelku bude práce náročnější, ale vše bude ku
prospěchu, jak finančnímu, tak organizačnímu.
Bc. Nevrlá se zeptala, jestli je přislíbena ředitelce mateřské školy pomoc ze strany města. Tu
bude potřebovat jak organizační, tak právní. Starostka odpověděla, že město stále pomáhá
svým příspěvkovým organizacím. Není důvod, proč by tomu tak nebylo i nadále. Zájem města
je, aby vše fungovalo a děti i rodiče byli spokojeni.
Ivo Kičmer řekl, že již v minulosti se na zasedání zastupitelstva města hovořilo o tom, že
zařízení školního stravování vaří hlavně pro děti mateřské školy a škol. Navrhuje spojení
taktéž se základními školami pod jedním ředitelem a organizací. SWOD analýza by vyšla ještě
lépe.
Starostka odpověděla, že tato koncepce v našich poměrech není reálná.
Místostarostka řekla, že existují modely, kdy základní škola má pod sebou mateřskou školu.
Nemyslí si však, že z pedagogického hlediska to je dobrý model. Jiná myšlenka by byla sloučit
dvě základní školy, o čemž se na zastupitelstvu města již v minulosti také hovořilo.
Mgr. Nitka se zeptal na krácení výnosů ze školního stravování na jiný účel v hodnotě 60.000
Kč. Mgr. Ing. Janků odpověděl, že povinností organizace je použít všechny finanční
prostředky, které byly vybrány v rámci hlavní činnosti, na nákup potravin. Řekl, že v tomto
případě se tak nestalo.
Místostarostka podotkla, že za rok může být odchylka +‐ 10 Kč.
Bc. Kolarová zdůvodnila výnos nákupem levnějších potravin v podzimním období. Dále
konstatovala, že nemá vyjádření auditora z říjnové kontroly 2015. V závěru řekla, že nechce,
aby tento důvod byl použit jako důvod ke sloučení obou organizací.
Usnesení:
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
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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.
Hlasování: PRO: 11, ZDR: 3
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 11, ZDR: 3
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 11, ZDR: 3
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 11, ZDR: 3
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 11, ZDR: 3

9/14

Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněných místostarostů

Starostka informovala zastupitele, že od 01.01.2016 došlo ke změně výše odměn uvolněných
i neuvolněných zastupitelů. V případě našich dvou místostarostů byla část odměny
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stanovena pevnou částkou. Při zachování dohody, že současní dva neuvolnění
místostarostové dostávají měsíční odměnu ve výši poloviny odměny uvolněného
místostarosty, je třeba schválit navýšení příplatku podle počtu obyvatel na částku 14.426 Kč.
Ing. Urbanec je pro dát obě částky dohromady a upravit usnesení.
Tajemnice konstatovala, že pokud opět dojde k navýšení, nebylo by možné část odměny, tj.
za funkci místostarosty, vyplatit ihned ve zvýšení s účinností změny.
Zastupitelé hlasovali o částce 14.426 Kč.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 2

9/15 Zvolení člena Kontrolního výboru
Starostka vyzvala zastupitele, aby navrhli člena Kontrolního výboru.
Ivo Kičmer řekl, že v Kontrolním výboru byl Mgr. Jiří Klega a uvažoval o Ing. Tomáši Kupkovi,
který je za stejnou volební stranu. Ovšem z důvodu jeho nepřítomnosti návrh nepodává.
Místostarosta navrhl Bc. Davida Böhma. Ten s návrhem souhlasil.
Zastupitelé hlasovali o navrženém kandidátu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Bc. Davida Böhma za člena Kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1

Během zastupitelstva města:
Starostka
 Město uzavřelo smlouvu s Komerční bankou o úvěru – úspora pro město má
v budoucnu být 12–14 mil. Kč, v rámci jiné úrokové sazby.

Poté se starostka omluvila z dalšího jednání zastupitelstva z důvodu veřejného projednávání
stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – II. etapa“, která se koná od 17:00 h
v Horních Datyních.
V 16:35 h odešla JUDr. Dagmar Hrudová.

12

Ivo Kičmer
 Žádá, aby na připomínky zastupitelů ze zasedání zastupitelstva města bylo vždy
odpovězeno.
 Navrhl pozvat na příští zasedání zastupitelstva města fotografa, aby byli vyfoceni dva
chybějící zastupitelé, a to Ing. Urbanec a Ing. Kupka.
V 16:44 h odešel Libor Svoboda a Zdeněk Gürtler.
Mgr. Švidrnoch, DiS.
 Informoval zastupitele, že se 13.01.2016 konalo jednání Zájmové komise se spolky na
území města Vratimova.
Bc. Nevrlá
 „Věcný záměr rozvoje výchovně vzdělávací soustavy města Vratimova“ neobsahuje
informace o DDM Vratimov a jiných organizačních složkách města, jako např.
knihovna atp.
Místostarostka konstatovala, že zpracování materiálu se provádělo na základě žádosti
o dotaci MŠMT podle osnovy. Mgr. Herzová vysvětlila, že k dotaci měly být uvedeny
v záměru pouze základní a mateřské školy.
Bc. Böhm
 Poděkoval za první on‐line vysílání ze zasedání zastupitelstva města.
Místostarosta
 Konstatoval, že všichni zastupitelé dostali na stůl „Výsledky měření ovzduší ve
městě“, zpracované Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Měření proběhla
ve dvou formách, a to na osobách (dobrovolnících) a ovzduší. Materiál z části
zpracovala starostka na web do aktualit.
V 16:49 h odešel Ing. Petr Urbanec.


Od 07.01.2016 vyšla v platnost „Vyhláška o omezení vjezdu vozidel těžké nákladní
dopravy přes město Vratimov a Horní Datyně“. Týká se ulic Vratimovská, Datyňská a
Václavovická, která se připravovala ve spolupráci se starostkou Václavovic Ing.
Pustkovou.

Místostarosta města 9. zasedání zastupitelstva města ukončil v 16:55 h.

Ve Vratimově 20.01.2016
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Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Urbanec
Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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