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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 23.06.2014
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Bc. Martin Čech, pan Zdeněk Gürtler, Ing. Lucie Krausová, pan Libor
Svoboda

Návrhová komise:

Ing. Josef Vašíček
MUDr. Markéta Maršálková

Mandátová komise: MUDr. Alice Dudová
Ing. Petr Urbanec
Ověřovatelé:

Lic. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Mgr. Jiří Klega

Zapisovatelka:

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

Drahomíra Nejtková

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení ZM
Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013
Čerpání rozpočtu za 1.-4. měsíc roku 2014
Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2014
Schválení účetní závěrky města Vratimova za rok 2013
Plán práce ZM na II. pololetí roku 2014
Plán práce výborů ZM na II. pololetí roku 2014
Organizační a různé

28/8.1 Region Slezská brána, svazek obcí, závěrečný účet a kontrola hospodaření za rok
2013
28/8.2 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vratimova
uzavřená mezi městem Vratimov a Statutárním městem Ostrava na spojení
cyklostezky na území města Vratimova a v k. ú. Hrabová novým přemostěním pro
pěší a cyklisty
28/8.3 Rozpočtové opatření č. VI/2014
28/8.4 Prodej pozemku parc. č. KN 183/2 ostatní plocha zastavěná plocha, k. ú. Vratimov
28/8.5 Prodej nově zaměřených pozemků parc. č. KN 2137/1 ostatní plocha jiná plocha
a vlastnického podílu ideální ½ vlastnického podílu k pozemku parc. č. KN 2137/5
ostatní plocha jiná plocha, oba k. ú. Vratimov
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28/8.6 Odkoupení pozemku pro investiční akci „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň“,
předložení vzorové kupní smlouvy
28/8.7 Odkoupení pozemku parc. č. 199/4, k. ú. Horní Datyně pod částí místní komunikace
ulice Emana Slívy, předložení vzorové kupní smlouvy
28/8.8 Možnost umístění Městské knihovny Vratimov do prostor v 1. PP budovy nového
nákupního střediska, Frýdecká 1094, Vratimov
28/8.9 Vzorová kupní smlouva k odkupu části pozemku parc. č. (PK) 552/52 o výměře 1970
m2 – nově označený jako pozemek parc. č. 2327/3 o celkové výměře 6 m2 a části
pozemku parc. č. (PK) 549 o výměře 583 m2 – nově označený jako pozemek parc. č.
2327/4 o celkové výměře 9 m2, vše k. ú. Vratimov mezi spoluvlastníky Mgr. D. V. a
panem J. V. a městem Vratimov
28/8.10 Odkoupení spoluvlastnického podílu v rozsahu ½ na nemovitosti pozemku parc. č.
207/18 trvalý travní porost o výměře 261 m2, k. ú. Horní Datyně, předložení vzorové
kupní smlouvy
PRO: 12
28/1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze všech zasedání
zastupitelstva města (viz zápis).
PRO: 13
28/2
Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013, a to bez výhrad.
PRO: 13
28/3
Zastupitelstvo města schválilo Rozbory hospodaření města Vratimova za období 1.-4. měsíce
roku 2014.
PRO: 13
28/4
Zastupitelstvo města schválilo Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2014, prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 225/2012 Sb., kontrolní řád.
PRO: 13
28/5
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Vratimova k rozvahovému dni
31.12.2013, neboť schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace města Vratimova.
PRO: 13
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28/6
Zastupitelstvo města schválilo „Plán práce Zastupitelstva města Vratimova na II. pololetí
roku 2014“.
PRO: 13
28/7.1
Zastupitelstvo města schválilo Plán práce Finančního výboru na II. pololetí roku 2014 dle
předloženého návrhu.
PRO: 13
28/7.2.1
Zastupitelstvo města schválilo Plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí roku 2014 dle
předloženého návrhu.
PRO: 13
28/7.2.2
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis č. 16/2014 z jednání KV dne 02.04.2014 a Zápis
č. 17/2014 z jednání KV dne 02.06.2014.
PRO: 13
28/8.1.1
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána za rok 2013.
PRO: 13
28/8.1.2
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2013.
PRO: 13
28/8.2
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
města Vratimova na „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava – Hrabová“
uzavřenou mezi městem Vratimov a Statutárním městem Ostrava, zastoupeným primátorem
Ing. Petrem Kajnarem, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451 a pověřilo starostku
města jejím podpisem.
PRO: 13
28/8.3
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. VI/2014 dle předloženého návrhu.
PRO: 13
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28/8.4
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. KN 183/2 ostatní plocha zastavěná
plocha o výměře 11 m2, k. ú. Vratimov společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4, IČ 27232425 za částku 8.000 Kč a zmocnilo starostku města podpisem kupní
smlouvy.
PRO: 13
28/8.5
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků parc. č. KN 2137/1 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 1207 m2 a ideální ½ vlastnického podílu k parc. č. 2137/5 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 25 m2, oba k. ú. Vratimov panu M. S.,
, Ostrava-Výškovice, za
částku 621.000 Kč, která bude uhrazena ve formě 18 měsíčních splátek ve výši 34.500 Kč za
jednu splátku a zmocnilo starostku města podpisem kupní smlouvy.
PRO: 13
28/8.6.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 15/3 lesní pozemek o výměře
1570 m2, k. ú. Horní Datyně, vlastnické právo SJM manželé P. N. a M. N., oba
bytem
, Havířov-Podlesí za cenu 900.000 Kč, určenou na základě znaleckého
posudku č. 1235-205/10 ze dne 31.11.2010 vyhotoveného Ing. Martinem Kaděrou, znalcem
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
PRO: 13
28/8.6.2
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 15/3 lesní pozemek o
výměře 1570 m2, k. ú. Horní Datyně, uzavíranou mezi městem Vratimov a spoluvlastníky
SJM manžely P. N. a M. N., oba bytem
, Havířov-Podlesí za cenu 900.000 Kč,
určenou na základě znaleckého posudku č. 1235-205/10 ze dne 31.11.2010 vyhotoveného Ing.
Martinem Kaděrou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a
zmocnilo starostku města podpisem kupní smlouvy.
PRO: 13
28/8.7.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 199/4 trvalý travní porost o
,
výměře 65 m2, k. ú. Horní Datyně, spoluvlastnické právo vlastnický podíl ½ paní E. Č.,
Vratimov-Horní Datyně a vlastnický podíl ½ paní J. M.,
, Šenov za celkovou cenu
21.100 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 5371/2014 ze dne 12.06.2014
vyhotoveného Ing. Petrem Veverkou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí.
PRO: 13
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28/8.7.2
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu k odkoupení pozemku parc. č. 199/4 trvalý
travní porost o výměře 65 m2, k. ú. Horní Datyně, spoluvlastnické právo vlastnický podíl ½
paní E. Č.,
, Vratimov-Horní Datyně a vlastnický podíl ½ paní J. M.,
, Šenov za
celkovou cenu 21.100 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 5371/2014 ze dne
12.06.2014 vyhotoveného Ing. Petrem Veverkou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy.
PRO: 13
28/8.8.1
Zastupitelstvo města si vyhradilo pravomoc rozhodnout o budoucím využití prostor v 1. PP
budovy nového nákupního střediska, Frýdecká 1094, Vratimov s možností umístění Městské
knihovny Vratimov do těchto prostor.
PRO: 13
28/8.8.2
Zastupitelstvo města souhlasilo se záměrem přemístění Městské knihovny Vratimov do
prostor v 1. PP budovy nového nákupního střediska, Frýdecká 1094, Vratimov a pověřilo
odbor investic a údržby obecního majetku zajištěním přípravy podkladů nutných pro konečné
rozhodnutí o realizaci tohoto záměru do 31.12.2015.
PRO: 13
28/8.9.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemku parc. č. (PK) 552/52 – nově
označený jako pozemek parc. č. 2327/3 o celkové výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. (PK)
549 – nově označený jako pozemek parc. č. 2327/4 o celkové výměře 9 m2, vše k. ú.
Vratimov ve spoluvlastnictví Mgr. D. V.,
, Ostrava-Hrabůvka se spoluvlastnickým
podílem ½ nemovitosti a panem J. V.,
, Praha-Radotín se spoluvlastnickým podílem ½
nemovitosti za cenu 12.630 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 2014/235 ze dne
13.06.2014 vyhotoveného Ing. Pavlem Krämerem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
PRO: 12
ZDR: 1
28/8.9.2
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu uzavíranou mezi spoluvlastníky Mgr. D. V.,
, Ostrava-Hrabůvka se spoluvlastnickým podílem ½ nemovitosti a panem J. V.,
, Praha-Radotín se spoluvlastnickým podílem ½ nemovitosti a městem Vratimov pro
odkoupení části pozemku parc. č. (PK) 552/52 – nově označený jako pozemek parc. č. 2327/3
o celkové výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. (PK) 549 – nově označený jako pozemek
parc. č. 2327/4 o celkové výměře 9 m2, vše k. ú. Vratimov za cenu 12.630 Kč, určenou na
základě znaleckého posudku č. 2014/235 ze dne 13.06.2014 vyhotoveného Ing. Pavlem
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Krämerem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a zmocnilo
starostku města podpisem této smlouvy.
PRO: 12
ZDR: 1
28/8.10.1
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení vlastnického podílu ve výši ½ k pozemku parc. č.
207/18 trvalý travní porost o výměře 261 m2, k. ú. Horní Datyně od pana T. D.,
,
Vratimov za cenu 42.500 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 5350/2014 ze dne
20.03.2014 vyhotoveného Ing. Petrem Veverkou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí.
PRO: 13
28/8.10.2
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu na odkoupení vlastnického podílu ve výši ½
k pozemku parc. č. 207/18 trvalý travní porost o výměře 261 m2, k. ú. Horní Datyně mezi
panem T. D.,
, Vratimov a městem Vratimov za cenu 42.500 Kč, určenou na základě
znaleckého posudku č. 5350/2014 ze dne 20.03.2014 vyhotoveného Ing. Petrem Veverkou,
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a zmocnilo starostku města
podpisem této smlouvy.
PRO: 13

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Vratimově 23.06.2014
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Ivo Kičmer
místostarosta

