Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 21.09.2016

Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Mgr. Kateřina Čechová, Zdeněk Gürtler, Ing. Ivo Kiška, Ing. Tomáš
Kupka, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

Mandátová komise:

MUDr. Alice Dudová
Bc. Hana Nevrlá

Návrhová komise:

Mgr. Daniel Kašička
Ivo Kičmer

Ověřovatelé:

Aleš Šklář
Bc. David Böhm

Zapisovatelka:

Drahomíra Nejtková

PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 10
ZDR: 1
PRO: 11
PRO: 10
ZDR: 1

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí 2016 – Kulturní středisko Vratimov
3. Rozpočtové opatření č. XI/2016
4. Návrh na prominutí nedobytných dluhů
5. „Odkanalizování Vratimova‐Horních Datyň, II. etapa“, informace o stavu přípravy
projektové dokumentace
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vratimov
a SSMSK pro stavbu „Odkanalizování Vratimova‐Horních Datyň, II. etapa“
7. Budova městského koupaliště, stanovení dalšího postupu zadání projektové
dokumentace
8. Informace o realizaci investičních akcí za I. pololetí 2016
9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
10. Prodej plynového vedení (plynárenské zařízení) ve Vratimově, Horní Datyně společnosti
RWE GasNet, spol. s r. o.
11. Rozbory hospodaření města Vratimova za období 1.–6. měsíc 2016
12. Rozpočtový výhled na léta 2017–2020
13. Informace o finančních kontrolách prováděných v I. pololetí 2016
14. Směnná smlouva nemovitostí, pozemků uzavřená mezi městem Vratimov a manžely Z.
N. a M. N. k zajištění opravy části místní komunikace Rakovecká, odvodnění komunikace
Za Kolibou a výstavby kanalizačního řadu
15. Informace o projektu „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“
16. Zpráva o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2016
17. Region Slezská brána, svazek obcí, Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána za
rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána

za rok 2015, Zpráva o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána
za rok 2015 provedená revizní skupinou dne 29.02.2016
PRO: 12

12/1
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
Vratimova ze zasedání zastupitelstev města (viz zápis).
PRO: 12

12/2
Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál organizační složky Kulturní středisko Vratimov
Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí 2016.
PRO: 12

12/3
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. XI/2016 dle předloženého návrhu.
PRO: 12

12/4
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nedobytných dluhů dle přílohy č. 1, která je součástí
důvodové zprávy.
PRO: 12

12/5.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že bude podána žádost o poskytnutí dotace z OPŽP
v rámci 42. výzvy pro prioritní osu 1, cíl 1.1.1. pro akci „Odkanalizování Vratimova‐Horních
Datyň, II. etapa, a to v plném rozsahu.
PRO: 12

12/5.2
Zastupitelstvo města rozhodlo o udělení souhlasu obci Řepiště k žádosti o napojení stoky F
na kanalizační stoku I, která bude realizována za podmínky získání dotace z programu OPŽP.
Souhlas však bude udělen poté, co bude uzavřena Dohoda o úpravě vzájemných práv a
povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých předpisů, ve
znění pozdějších předpisů.
PRO: 12

2

12/6.1
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. OV/248/d/2016/Ha pro stavbu „Odkanalizování Vratimova‐Horních
Datyň, II. etapa“, týkající se pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Horní Datyně, mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711.
PRO: 12

12/6.2
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy č. S 0144/2016/MBal o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Odkanalizování Vratimova‐
Horních Datyň, II. etapa“, týkající se pozemku parc. č. 2067 a 2033, oba k. ú. Bartovice, mezi
městem Vratimov a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava‐
Moravská Ostrava, Městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava‐
Radvanice, IČ 00845451.
PRO: 12

12/6.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu „Odkanalizování Vratimova‐Horních Datyň,
II. etapa“, týkající se pozemku parc. č. 192/32, k. ú. Horní Datyně, mezi městem Vratimov a
manžely J. P. a T. P.,
, Vratimov.
PRO: 12

12/7
Zastupitelstvo města rozhodlo o zadání zpracování dokumentace pro odstranění stavby
budovy městského koupaliště č. p. 1338 a současně zpracování studie pro budovu občanské
vybavenosti pro zázemí městského koupaliště a přilehlých hřišť.
PRO: 12

12/8
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o zrealizovaných investičních akcích a opravách
za I. pololetí 2016.
PRO: 12

12/9
Zastupitelstvo města schvaluje předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit města Vratimov pro rok 2017–2019.
PRO: 12
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12/10.1
Zastupitelstvo města si dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhrazuje pravomoc rozhodnout o prodeji plynového zařízení v katastru Horní Datyně
vymezeného Znaleckým posudkem číslo 5518/2016 ze dne 15.06.2016 vypracovaným
Znaleckým a oceňovacím ústavem, spol. s r. o. a podmínkách tohoto prodeje včetně práva
služebnosti povinného města Vratimova ve prospěch oprávněného RWE GasNet, spol. s r. o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 spojeného s umístěním plynového vedení na
pozemcích ve vlastnictví města.
PRO: 11
ZDR: 1

12/10.2
Plynové vedení vymezené ve Znaleckém posudku číslo 5518/2016 ze dne 15.06.2016
vypracované Znaleckým a oceňovacím ústavem, spol. s r. o., bude nabídnuto k prodeji
společnosti RWE GasNet, spol. s r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 za cenu
stanovenou tímto znaleckým posudkem ve výši 5.070.000 Kč bez DPH se stanovením lhůty
pro přijetí nabídky do 30.06.2017. Součástí nabídky prodeje bude budoucí závazek města
uzavřít smlouvu o zřízení práva služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města, spočívající
v právu mít na pozemcích města umístěno stávající plynové vedení, a to bezúplatně.
PRO: 12

12/11
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města za období 1.–6. měsíc 2016.
PRO: 12

12/12
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled na léta 2017–2020.
PRO: 12

12/13
Zastupitelstvo města bere na vědomí Informace o provedených finančních kontrolách za I.
pololetí 2016 dle předložené zprávy.
PRO: 12

12/14
Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu mezi městem Vratimov a Z. N. a M. N., ,
Vratimov na směnu pozemků parc. č. 1040/1 zahrada o výměře 732 m2, k. ú. Vratimov
v hodnotě 384.000 Kč (524 Kč/m2) ve vlastnictví města Vratimova, k. ú. Vratimov za
pozemky parc. č. 1472/2 orná půda o výměře 912 m2, parc. č. 1473/2 trvalý travní porost o
výměře 1126 m2 a parc. č. 1475 orná půda o výměře 447 m2, vše v hodnotě 390.145 Kč (157
Kč/m2), k. ú. Vratimov ve vlastnictví Z. N. a M. N.,
, Vratimov, bez doplatků s odkládací
podmínkou, že ze strany manželů Z. N. a M. N. bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
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věcném břemeni (služebnosti) ve prospěch oprávněného města Vratimova ke stavbě
kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 1472/1, k. ú. Vratimov a umístění vsaku ke vsakování
dešťové vody včetně dešťové kanalizace a příslušenství na pozemku parc. č. 1472/1, k. ú.
Vratimov.
PRO: 12

12/15
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů
a 100 % nezpůsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na
projekt „Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu“, a to v rámci výzvy
č. 36 – Stanice integrovaného záchranného systému, oblast podpory 1.3 – Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a zařazení tohoto financování projektu do
rozpočtu města příslušného realizačního roku, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
PRO: 12

12/16
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2016.
PRO: 12

12/17.1
Zastupitelstvo města bere na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská
brána za rok 2015.
PRO: 12

12/17.2
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána za rok 2015 provedenou revizní skupinou dne 29.02.2016.
PRO: 12

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta
Mgr. Iveta Zechová
místostarostka

Ve Vratimově 21.09.2016
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
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