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Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 03.09.2014
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
MUDr. Alice Dudová, pan Hynek Knybel, pan Jan Pončík

Návrhová komise:

pan Aleš Šklář
Bc. Martin Čech

Mandátová komise: Ing. Lucie Krausová
Mgr. Jiří Klega
Ověřovatelé:

Mgr. Kateřina Čechová
Ing. Petr Urbanec

Zapisovatelka:

PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

PROGRAM :
1.

Přijetí dotace a schválení smlouvy se SFDI pro akce: „Přemístění AZ Nová škola ve
směru na Horní Datyně“ a „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních
Datyních, chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“
2. Region Slezská brána, svazek obcí, „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného Svazku obcí Region Slezská brána za rok 2013“
3. Bezplatné jízdné občanů od 70 let
4. Schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěvkové
organizace
5. Odkoupení pozemku pro investiční akci „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň“
předložení vzorové kupní smlouvy
6. Rozšíření výukových kapacit Základní školy na ulici Datyňské: Zpracování studie a
podání žádosti o dotaci do programu MŠMT „Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“
PRO: 13
29/1.1
Zastupitelstvo města si vyhradilo v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury pro akci „Přemístění AZ Nová škola ve směru na Horní Datyně“, ISPROFOND
5817510089, v celkové výši maximálně 644.000 Kč a pro akci „Dostavba a rekonstrukce
chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“, ISPROFOND
5817510090, v celkové výši maximálně 3.781.000 Kč.
PRO: 13
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29/1.2
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro akci
„Přemístění AZ Nová škola ve směru na Horní Datyně“, ISPROFOND 5817510089, v celkové
výši maximálně 644.000 Kč a pro akci „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a
Horních Datyních, chodníky Vratimov, ul. Frýdecká“, ISPROFOND 5817510090, v celkové
výši maximálně 3.781.000 Kč.
PRO: 13
29/1.3
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 č. 544/2014 pro akci „Přemístění AZ Nová škola ve
směru na Horní Datyně“, ISPROFOND 5817510089, v celkové výši maximálně 644.000 Kč a
pro akci „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky
Vratimov, ul. Frýdecká“, ISPROFOND 5817510090, v celkové výši maximálně 3.781.000 Kč,
uzavíranou mezi městem Vratimov a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278,
Praha, IČ 70856508 a zároveň zmocnilo starostku města jejím podpisem.
PRO: 13
29/2
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného Svazku obcí Region Slezská brána za rok 2013“.
PRO: 13
29/3
Zastupitelstvo města souhlasilo s tím, aby občané města Vratimova ve věku 70 let a více
využívali v roce 2015 bezplatně veřejnou hromadnou dopravu v zóně Vratimov, Řepiště a
Paskov, a to za úhradu dopravcům zajišťujícím silniční a městskou autobusovou dopravu
v celkové výši 194.661 Kč pro kalendářní rok 2015.
PRO: 12
ZDR: 2
29/4
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 04.09.2014 Dodatek č. 4 zřizovací listiny Domu
dětí a mládeže Vratimov, příspěvkové organizace, Frýdecká 377/61, kterým se doplňuje a mění
znění zřizovací listiny vydané dne 26.06.2006, číslo usnesení 28/7.3 včetně jejich následných
změn.
PRO: 14
29/5.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 15/1 lesní pozemek o výměře
3023 m2, k. ú. Horní Datyně, vlastnické právo pan B. B.,
, Vratimov-Horní Datyně
za cenu 1.777.430 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 1973-23/14 ze
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dne 24.03.2014 vyhotoveného Ing. Martinem Kaděrou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí.
PRO: 14
29/5.2
Zastupitelstvo města schválilo Vzorovou kupní smlouvu k odkoupení pozemku parc. č. 15/1
lesní pozemek o výměře 3023 m2, k. ú. Horní Datyně, uzavíranou mezi městem Vratimov a
panem B. B.,
, Vratimov-Horní Datyně za cenu 1.777.430 Kč, určenou na základě
znaleckého posudku č. 1973-23/14 ze dne 24.03.2014 vyhotoveného Ing. Martinem Kaděrou,
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a zmocnilo starostku města
podpisem kupní smlouvy.
PRO: 14
29/6
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí postup prací na přípravě projektové dokumentace pro
realizaci rekonstrukce Základní školy ve Vratimově na ulici Datyňská a podání žádosti o dotaci
do programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky“, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, a to na rekonstrukci stávající hlavní budovy školy dle varianty č. 2 studie
zpracované společností ARPIK OSTRAVA s. r. o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava, IČ
47667419, spočívající v bezbariérovém přístupu do celé budovy školy a rozšíření kapacity
školy o novou nástavbu nad 3. NP s novou střešní konstrukcí.
PRO: 14

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Vratimově 03.09.2014
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Ivo Kičmer
místostarosta

