Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů:
95.
Předmět žádosti:
Žádost firmy Instav Media, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, ze dne 09.01.2021 o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávané zdejším
stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Odpověď:
Žadateli byl zaslán jednoduchý přehled formou tabulky se 2 rozhodnutími nebo opatřeními
stavebního úřadu.
Informaci zpracoval:
11.01.2021, Ing. Renáta Palacká, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
94.
Předmět žádosti:
Žadatelka L. T. požádala o poskytnutí informace, jaký je ke dni 19.11.2020 počet pracovníků
na Městském úřadu Vratimov.
Odpověď:
Počet zaměstnanců města Vratimov zařazených do Městského úřadu Vratimov, na základě
usnesení č. 18/2 Rady města Vratimov z 19.12.2019, je pro rok 2020 35.
Informaci zpracoval:
04.12.2020 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
___________________________________________________________________________
93.
Předmět žádosti:
Žádost firmy Instav Media, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, ze dne 14.10.2020 o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávané zdejším
stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za období od
01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby.
Odpověď:

Žadateli byl zaslán jednoduchý přehled formou tabulky s 11 rozhodnutími nebo opatřeními
stavebního úřadu.
Informaci zpracoval:
20.10.2020, Ing. Renáta Palacká, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
92.
Předmět žádosti:
Žádost Mgr. Romana Krakovky, advokáta, Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava, IČ: 703 12 303,
týkající se poskytnutí kopie pasportu místních komunikací.
Odpověď:
Žadateli byly poskytnuty informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byl zaslán pasport místních
komunikací na území města Vratimova vyznačený v katastrální mapě vč. legendy.
Informaci zpracoval:
18.09.2020, Bc. Dagmar Rájecká, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
91.
Předmět žádosti:
Pan P. W. požádal o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádá o zaslání kopie veřejnoprávní
smlouvy města Vratimov s Městskou policií Ostrava.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno následující:
Město Vratimov nemá v současné době uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se Statutárním
městem Ostrava, jako zřizovatelem Městské policie Ostrava, tudíž nemůže poskytnout její
kopii.
Informaci zpracoval:
11.08.2020, Bc. Martin Čech, starosta
___________________________________________________________________________
90.
Předmět žádosti:
Pan Mgr. P. C., požádal o poskytnutí informace:
1. Jaký systém elektronické spisové služby (dále jen „eSSL“) používá Váš obecní úřad /
městský úřad?
2. Od kterého roku jej používá?

3. Jaký systém eSSL Váš obecní úřad / městský úřad používal před zavedením
stávajícího?
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno následující:
1. Systém elektronické spisové služby, který používáme je Gordic GINIS
2. Používáme jej od roku 2006
3. Před tímto systémem jsme nepoužívali žádný jiný systém elektronické spisové služby.
Informaci zpracoval:
10.08.2020, Ing. Petr Holuša, referent odboru sociálně-správního
___________________________________________________________________________
89.
Předmět žádosti:
Žádost firmy Instav Media, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, ze dne 20.07.2020 o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávané zdejším
stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za období od
01.04.2020 do 30.06.2020.
Odpověď:
Žadateli byl zaslán jednoduchý přehled formou tabulky s 39 rozhodnutími nebo opatřeními
stavebního úřadu.
Informaci zpracoval:
30.07.2020, Ing. Renáta Palacká, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
88.
Předmět žádosti:
Paní Ing. K. G. požádala o
přístupu k informacím, ve
termín výstavby chybějící
dotčené rodinné domy a
situace).

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
znění pozdějších předpisů, ve které žádá sdělit předpokládaný
kanalizace na pozemku parc. č. 849/30, k. ú. Vratimov, pro
parcely umístěné na ul. Na Podlesí (dle přiložené katastrální

Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že město nemá v nejbližších letech v plánu v této lokalitě vybudovat
kanalizaci. Kanalizace je prioritně stavěna v lokalitách, kde na její výstavbu lze získat dotační
prostředky. U stavby kanalizace v této lokalitě je díky menší hustotě zástavby velmi nízká
pravděpodobnost získání dotace na tuto stavbu. Město Vratimov nyní staví pouze z

dotačních prostředků, ale nevylučuje, že se odkanalizováním této lokality nebude v
budoucnu zabývat.
Informaci zpracoval:
01. 07. 2020, Daniela Mročková, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
87.
Předmět žádosti:
Žádost PAMUKALE s. r. o., Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava, IČ 2853191, zast.
Advokátem JUDr. Pavlem Nastisem, Sokolská třída 21, 702 00 Ostrava, týkající se se
cyklostezky umístěné na pozemku parc. č. 1207/14, k. ú. Vratimov.
Žadatel žádá o tyto informace:
1.
Žádám o zaslání kopie stavebního povolení (příp. jiného obdobného rozhodnutí, byť
je nazváno jinak, jehož smyslem bylo vydání povolení ke zřízení stavby) a kopie kolaudačního
rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, byť je nazváno
jinak, jehož smyslem bylo vydání povolení užívání stavby), týkající se cyklostezky umístěné na
pozemku parc. č. 1207/14 o výměře 2.126 m2, v obci a katastrálním území Vratimov,
zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 3899, jehož je můj klient PAMUKALE s. r. o.
podílovým spoluvlastníkem o velikosti spoluvlastnického podílu ½ (původně se jednalo o
pozemky parc. č. 1207/14, o výměře 2.038 m2 a parc. č. 3220/2, o výměře 88 m2, které jsou
nyní sceleny do jednoho pozemku parc. č. 1207/14).
2.
Žádám o sdělení, do jaké kategorie pozemních komunikací je cyklostezka zařazena a
na základě jakého rozhodnutí + žádám o zaslání kopie tohoto rozhodnutí.
Odpověď:
ad 1) V příloze zasíláme stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.
ad 2) Uvedená cyklostezka na pozemku parc. č. 1207/14, k. ú. Vratimov je zařazena dle ust. §
6 odst. 2) písm. d), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, do kategorie místních
komunikací IV. třídy a v pasportu místních komunikací je vedena pod č. 01d-1. Byla zařazena
schválením zastupitelstva města ze dne 22.10.2002, č. usn. 34.8.11.1 (zasíláme v příloze).
Zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úředních deskách od 20.09.
do 07.10.2002.
Přílohy:
Stavební povolení č. j. RD/645-B/330/96-Hr
Kolaudační rozhodnutí č. RD/451-K/330/97-Hr
Usnesení ZM ze dne 22.10.2002
Informaci zpracoval:
21.05.2020, Bc. Daniel Filip, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________

86.
Předmět žádosti:
Žadatelka M. Š. požádala o poskytnutí informace, jakým způsobem Městský úřad Vratimov
řeší případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách,
zda za průtahy v řízení jsou trestáni a zda jsme přijali nějaká systémová opatření k řešení
situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách.
Odpověď:
Úkony prováděné úředníky Městského úřadu Vratimov jsou v souladu s § 129, § 129a a §
129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kontrolovány, a to i z hlediska dodržování zákonných lhůt.
V případě zjištění nedostatků v rámci kontroly, jsou stanovena konkrétní nápravná opatření,
o kterých je následně informován i orgán provádějící kontrolu.
Případné porušení zákonnosti včetně následných postihů úředníků je v jednotlivých
případech řešeno individuálně podle závažnosti zjištěných nedostatků a okolností, které k
nim vedly.
Informaci zpracoval:
27.04.2020, Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
___________________________________________________________________________
85.
Předmět žádosti:
Žádost AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, 406 01 Liberec 1 týkající se zaslání investičních
plánů města Vratimov pro rok 2020, resp. seznam investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které jsou plánovány městem Vratimov v letech 2020-2022. Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského
úřadu nebo z dotačních programů či za jejich podpory. K těmto projektům požadujete doložit
název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován),
finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín
výběrového řízení popř. výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2020 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 04.12.2019 usnesením č. 6/2.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Všechny plánované akce zahrnuté v rozpočtu města pro rok 2020 jsou uveřejněny na
webových stránkách města na adrese: http://www.vratimov.cz/mesto/mestskyurad/informace-10699-sb/.

Investiční „plány“, které jsou připravovány na léta 2020-2022 jsou zahrnuty ve
střednědobém výhledu města, který je uveřejněn na webových stránkách města na adrese:
http://www.vratimov.cz/informace/dokumenty-250-2000-sb/strednedoby-vyhledrozpoctu/.
S odkazem na „Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2019“, který je
uveřejněn
na
webových
stránkách
města
na
adrese:
http://www.vratimov.cz/mesto/mestsky-urad/informace-10699-sb/sazebnik-uhrad/ (a je
platný i pro rok 2020), Vám sdělujeme, že v případě, že výše uvedené poskytnuté informace
Vám nebudou dostačující a budete trvat na podrobných informacích u každého projektu, tak
Vám budeme účtovat osobní náklady dle odst. 2. písm e) tohoto sazebníku, ve výši 150
Kč/hod., jelikož doba poskytování informací přesáhne 1 hod. Připomínáme, že k těmto
projektům požadujete doložit název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud
již byl projekt zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a
předpokládaný termín výběrového řízení popř. výherce, což zabere min. čtyři hodiny práce,
kdy musíme Vaše informace dohledat a sepsat v požadovaném rozsahu. Cena za tento
rozsah poskytnutých informací by tedy byla 600 Kč.
V případě, že budete trvat na doplnění požadovaných informací za úhradu, nad rámec námi
poskytnutých údajů, sdělte nám prosím tuto skutečnost a předáme Vám pokyn k platbě, na
základě, které pak bude informace dopracována.
Informaci zpracoval:
18.02.2020, Bc. Dagmar Rájecká, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
84.
Předmět žádosti:
Pan P. S. požádal o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která zahrnovala 6 dotazů týkajících se
Základní školy Vratimov, Datyňská 690, Vratimov.
1. Datum, ke kterému byla do funkce jmenována ředitelka ZŠ Vratimov, Datyňská 690, IČ
47861665.
2. Prosím o zaslání kopie zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace města, vč.
jejich případných dodatků.
3. Evidenci čerpání dovolené ředitelky této školy v jednotlivých letech, a to od jejího
jmenování do funkce.
4. Náklady na služební cesty ředitelky za jednotlivé roky od jmenování. Prozatím postačuje
členění – příslušný rok / náklady daného roku.
5. Číslo usnesení rady města (existuje-li), ve kterém zřizovatel souhlasí s tím, že ředitel této
příspěvkové organizace může podnikat a v jakých živnostech.
6. Fotokopii pravomocného rozhodnutí Odboru životního prostředí, na základě kterého bylo
provedeno kácení ovocných stromů v bývalém sadu školní zahrady, včetně předepsání
náhradní výsadby (počet dřevin, jejich druhová skladba, termín náhradní výsadby a lokality

určené k výsadbě). Rovněž prosím o zaslání závazného stanoviska, zda výsadba byla dle
rozhodnutí k danému datu provedena.
Odpověď:
K výše uvedeným požadavkům o poskytnutí informací bylo sděleno:
ad 1. 01.08.2012
ad 2. Zaslány kopie včetně dodatků.
ad 3.
2012 - nárok na 16,5 dnů čerpáno:
2013 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2014 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2015 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2016 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2017 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2018 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2019 - nárok 40 dnů, čerpáno:
2020 - nárok 40 dnů, čerpáno:

16, 5 dnů
40 dnů
40 dnů
40 dnů
40 dnů
40 dnů
40 dnů
40 dnů
0 dnů

ad 4.
2012 - počet služebních cest – 8 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 1 750 Kč
2013 - počet služebních cest – 10 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 9 344 Kč
2014 - počet služebních cest – 7 x, v celkové hodnotě, včetně stravného:3 308 Kč
2015 - počet služebních cest – 6 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 7 205 Kč
2016 - počet služebních cest – 2 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 3 478 Kč
2017- počet služebních cest – 5 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 6 981 Kč
2018 - počet služebních cest – 4 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 7 690 Kč
2019 - počet služebních cest – 9 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 12 931 Kč
2020 – počet služebních cest – 0 x, v celkové hodnotě, včetně stravného: 0 Kč
ad. 5 Město Vratimov neobdrželo takovou žádost, tudíž usnesení nevydávalo.
ad. 6 Zasláno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané odborem
VaŽP.
Informaci zpracoval:
10.01.2020, Bc. Martin Čech, starosta
___________________________________________________________________________
83.
Předmět žádosti:
Pan D. D., požádal o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která zahrnovala 5 dotazů k zbudování

parkovacího stání pro motocykl před bytovým domem Strmá 594/14, Vratimov, na pozemku
parc. č. 2627, k. ú. Vratimov.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že k rozšíření komunikace odstraněním betonových obrub a zbudování
betonového základu s ocelovým okem sloužícího k uzamčení motocyklu nebylo městem
Vratimov vydáno žádné povolení. Vlastník motocyklu neplatí městu Vratimov nájemné či
poplatek za zábor veřejného prostranství v souvislosti s parkováním svého motocyklu na
pozemku parc. číslo 2627, k. ú. Vratimov. Městský úřad Vratimov nemá zřízenou úřední
osobu, která by měla v náplni práce jen výkon kontrolní činnosti nad hospodařením města.
Kontrolu a dozor si provádí každý úředník zařazený do Městského úřadu Vratimov
samostatně v rámci své agendy, která je mu pro výkon práce svěřena, a to na základě jím
vydaných úředních aktů nebo příslušného podnětu.
Informaci zpracoval:
02. 10. 2019, Daniela Mročková, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
82.
Předmět žádosti:
Pan M. P., požádal o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se sdělení důvodů, požadavků, podkladů,
návrhů, oznámení či zjištění k umístění trvalého svislého dopravního značení na ul. Polní – při
vjezdu z ul. Frýdecká se jedná o zákaz stání a dále zjednosměrnění horní části od ul. Ovocná a
proč došlo den před zveřejněním veřejné vyhlášky „Dopravní značení na místních
komunikacích“ k doplnění a změně původního projektu dopravního značení města
Vratimova.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že na základě podnětů od občanů z lokalit od ul. Odboje, Na Příčnici,
Polní, kdy občané i např. DDM požadovali zklidnění dopravy v dané lokalitě, město Vratimov
zadalo odborné firmě zpracovat studii na zklidnění dopravy v dané lokalitě, především
s důrazem řešit rychlost projíždějících vozidel a průjezd nákladních automobilů. Tato studie
byla projednána a schválena Policií ČR, Dopravním inspektorátem a následně zveřejněna na
webových stránkách města.
Díky nevyhovujícím šířkovým parametrům pro obousměrný provoz celé ul. Polní, zejména
však její horní části (tedy od křižovatky s ul. Ovocná po křižovatku s ul. Na Příčnici) studie
v původním návrhu předpokládala zjednosměrnění v celé její délce. Tímto opatřením by však
došlo k posunu nákladní dopravy, která obsluhuje dolní část ul. Polní dále do lokality a zvýšila
by se zátěž zde žijících občanů. S cílem nezvyšovat nákladní dopravu nad nutný rámec byla
tedy následně zjednosměrněna pouze horní, užší část ulice. V dolní části byly dopravním
značením zákaz stání vymístěny vozidla, které zde byly odstavovány na delší dobu, jejich
řidiči nerespektovali ustanovení obecně platné právní úpravy o odstavování vozidel na
komunikacích, odstavenými vozidly komunikaci ještě více zužovali a zhoršovali na ní dopravní

situaci. Zákaz stání jen zdůraznil tuto obecně platnou právní úpravu a byla zde ponechána
obousměrná doprava.
Na dotaz „proč došlo den před zveřejněním veřejné vyhlášky „Dopravní značení na místních
komunikacích“ k doplnění a změně původního projektu dopravního značení města
Vratimova“ sdělujeme, že po zveřejnění studie na zklidnění dopravy na webových stránkách
obce obdrželo město Vratimov podnět na zajištění dopravní obslužnosti v dolní části ul. Polní
nákladní dopravou. Tento podnět byl opět projednán s Policií ČR, Dopravním inspektorátem.
Z tohoto jednání vzešla změna dopravního značení na místních komunikacích v řešené
oblasti na stávající stav, tedy zjednosměrnění horní části ul. Polní, v dolní části byl ponechán
obousměrný provoz s vyloučením stání vozidel. A to hlavně s ohledem na zachování celého
principu řešení dané oblasti, tj. zklidnění dopravy a vyloučení tranzitu nákladních automobilů
ve zbylé lokalitě. Vzhledem k šířkovým parametrům byla tedy také osazena značka B29 zákaz
stání, zdůrazňující zákaz stání díky šířkovému uspořádání komunikace.
Informaci zpracoval:
30. 09. 2019, Daniela Mročková, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
81.
Předmět žádosti:
Žádost Spolku pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, se sídlem Duškova
1041/20,
Praha 5, IČ 08374694 (dále jen „Spolek“), o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se podání
informací o níže uvedených subjektech:
-

DOMISTAV CZ a. s., se sídlem Foerstrova 897/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové,
IČ 27481107

-

DOMISTAV HK s. r. o., se sídlem Foerstrova 897/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové,
IČ 26007177

Spolek požadoval informaci, zda některý z uvedených subjektů v minulosti podal „..vůči
Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek“ a v kladném případě o
poskytnutí těchto nabídek.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že dle dokumentace Městského úřadu Vratimov ani jeden
z uvedených subjektů nepodal v minulosti nabídku k výzvě na realizaci veřejné zakázky

vyhlašované městem Vratimov
a Městský úřad Vratimov k dnešnímu dni neeviduje žádnou obchodní smlouvu uzavřenou
s některým z těchto subjektů.

Informaci zpracoval:
03.09.2019 Bc. Dagmar Rájecká, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
80.
Předmět žádosti:
Žádost AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, 406 01 Liberec 1 týkající se zaslání investičních
plánů města Vratimov pro rok 2019, resp. seznam investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které jsou plánovány městem Vratimov v letech 2019-2022. Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského
úřadu nebo z dotačních programů či za jejich podpory. K těmto projektům požadujete doložit
název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován),
finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín
výběrového řízení popř. výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2019 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 12.12.2018 usnesením č. 2/5.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Všechny plánované akce zahrnuté v rozpočtu města pro rok 2019 jsou uveřejněny na
webových stránkách města na adrese: http://www.vratimov.cz/mesto/mestskyurad/informace-10699-sb/.
Investiční „plány“, které jsou připravovány na léta 2019-2022 jsou zahrnuty ve
střednědobém výhledu města, který je uveřejněn na webových stránkách města na adrese:
http://www.vratimov.cz/informace/dokumenty-250-2000-sb/strednedoby-vyhledrozpoctu/.
S odkazem na „Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2019“, který je
uveřejněn
na
webových
stránkách
města
na
adrese:
http://www.vratimov.cz/mesto/mestsky-urad/informace-10699-sb/sazebnik-uhrad/, Vám
sdělujeme, že v případě, že výše uvedené poskytnuté informace Vám nebudou dostačující a
budete trvat na podrobných informacích u každého projektu, tak Vám budeme účtovat
osobní náklady dle odst. 2. písm e) tohoto sazebníku, ve výši 150 Kč/hod., jelikož doba
poskytování informací přesáhne 1 hod. Připomínáme, že k těmto projektům požadujete
doložit název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt

zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný
termín výběrového řízení popř. výherce, což zabere min. čtyři hodiny práce, kdy musíme
Vaše informace dohledat a sepsat v požadovaném rozsahu. Cena za tento rozsah
poskytnutých informací by tedy byla 600 Kč.
V případě, že budete trvat na doplnění požadovaných informací za úhradu, nad rámec námi
poskytnutých údajů, sdělte nám prosím tuto skutečnost a předáme Vám pokyn k platbě, na
základě, které pak bude informace dopracována.
Informaci zpracoval:
19.01.2019 Bc. Daniel Filip, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
79.
Předmět žádosti:
Žádost spolku FINELINER, z.s., IČ 01561987, Umělecká 1003/1, 170 00 Praha 7-Holešovice o
poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů týkající se kastračního programu pro kočky.
Odpověď:
Město Vratimov nemá kastrační program pro kočky.
Informaci zpracovala:
26.11.2018, RNDr. Ivana Hranická, referent odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
78.
Předmět žádosti:
Městský úřad ve Vratimově, odbor investic a údržby obecního majetku, obdržel dne
15.10.2018 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích), týkající se nové
kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“, která se
bude realizovat v letech 2019 až 2021.
Žádost:
Žadatel žádal odpověď na tyto otázky:
1. Proč nebyla má nemovitost xxxx zahrnuta do plánu odkanalizování?
2. Je v této chvíli možné ještě zahrnout mou nemovitost do rozsahu plánu
odkanalizování, příp. do přípravy projektu pro územní souhlas soukromých částí
kanalizačních přípojek, vč. postupu jejich povolení? Pokud ne, proč?

3. Bude kanalizační řad veden tak, aby mohlo dojít k budoucímu připojení mé
nemovitosti do kanalizační sítě a za jakých podmínek se tak může stát? Bude např.
vysazena odbočka pro případné budoucí připojení?
4. Čerpá obec za účelem odkanalizování zvýhodněnou půjčku od SFŽP ČR na
kofinancování projektů podpořených z Operačního programu Životního prostředí?
Lze z této půjčky případně financovat projekt přípojky k mé nemovitosti, výkopové
práce nebo napojení na kanalizační stoku?
Odpověď:
K výše uvedeným požadavkům o poskytnutí informací bylo sděleno:
ad 1) Vaše nemovitost měla být napojena kanalizace na ul. xxxx (toto řešení bylo zahrnuto
v dokumentaci pro územní rozhodnutí), kde však vlastník pozemků, kde měla být
kanalizace vedena, nedal městu souhlas s realizací stoky. Možnost vybudování stoky k
uvedeným nemovitostem na ul. xxxx nebyla realizována, vzhledem k tomu, že by to byl
neuznatelný náklad ze strany poskytovatele dotace a v plném rozsahu by to muselo
hradit město. Neuznatelný náklad by to byl z důvodu, že v dané oblasti je málo
nemovitostí, přičemž podíl nákladů na danou stoku by byl vysoký a vzhledem
k celkovým nákladům kanalizace by nebyla přiznána dotace.
ad 2) V tuto chvíli už není možné zahrnout Vaši nemovitost do realizované stavby kanalizace,
a to z důvodu uvedených v bodě 1.
ad 3) Kanalizační řad (stoka) na ul. xxxx kde jste měla být napojena, tak nebude realizována.
Kanalizační řad v ul. xxxx bude ukončen revizní šachtou č. xxxx u pozemku parc. č. xxxx.
Na tento kanalizační řad je technicky možné se napojit, jednak prodloužením
kanalizačního řadu nebo kanalizační přípojkou. Související finanční náklady by však byly
neuznatelným nákladem dotace, vlastníci pozemků (nemovitostí) by si uvedené řešení
museli hradit z vlastních finančních prostředků. V současné době odbočné místo není
plánováno.
ad 4) Nyní nečerpá město půjčku od SFŽP, nicméně bude čerpat po zahájení stavby. Smlouva
o poskytnutí půjčky bude uzavřena po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na
výstavbu kanalizace a pokryje vlastní zdroje na způsobilé výdaje projektu. Půjčka je
vyloženě na pokrytí vlastní spoluúčasti města způsobilých výdajů souvisejících s
výstavbou kanalizačních řádů.
Informace Vám poskytujeme bezplatně.
Informaci zpracovala:
26.10.2018 Bc. Vendula Páleníková, referent odboru investic a údržby obecního majetku.
___________________________________________________________________________
77.

Předmět žádosti:
Městský úřad ve Vratimově, odbor investic a údržby obecního majetku, obdržel dne
19.10.2018 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích), týkající se nové
kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“, která se
bude realizovat v letech 2019 až 2021.
Žádost:
Žadatel žádal odpověď na tyto otázky:
1. Proč nebyla má nemovitost pozemek parc. č. xxxx zahrnuta do plánu odkanalizování?
2. Je v této chvíli možné ještě zahrnout mou nemovitost do rozsahu plánu
odkanalizování, příp. do přípravy projektu pro územní souhlas soukromých částí
kanalizačních přípojek, vč. postupu jejich povolení? Pokud ne, proč?
3. Bude kanalizační řad veden tak, aby mohlo dojít k budoucímu připojení mé
nemovitosti do kanalizační sítě a za jakých podmínek se tak může stát? Bude např.
vysazena odbočka pro případné budoucí připojení?
4. Čerpá obec za účelem odkanalizování zvýhodněnou půjčku od SFŽP ČR na
kofinancování projektů podpořených z Operačního programu Životního prostředí?
Lze z této půjčky případně financovat projekt přípojky k mé nemovitosti, výkopové
práce nebo napojení na kanalizační stoku?
Odpověď:
K výše uvedeným požadavkům o poskytnutí informací bylo sděleno:
ad 1) Město Vratimov buduje kanalizaci za přispění dotací, a to ze Státního fondu životního
prostředí (dále jen SFŽP). Z dotace jsou nezpůsobilé výdaje na zasíťování dosud
nezastavěných pozemků kanalizací. Z tohoto důvodu Vaše nemovitost nebyla zahrnuta
do projektové přípravy. Kanalizační řády či stoky byly realizovány pouze do těch míst,
kde končí zástavba.
ad 2) V tuto chvíli už není možné zahrnout Vaši nemovitost do realizované stavby kanalizace,
a to z důvodu uvedených v bodě 1.
ad 3) Kanalizační řad v ul. xxxx bude ukončen revizní šachtou č. xxxx u pozemku parc. č. xxxx.
Na tento kanalizační řad je technicky možné se napojit, jednak prodloužením
kanalizačního řadu nebo kanalizační přípojkou. Související finanční náklady by však byly
neuznatelným nákladem dotace, vlastníci pozemků (nemovitostí) by si uvedené řešení
museli hradit z vlastních finančních prostředků. V současné době odbočné místo není
plánováno.
ad 4) Nyní nečerpá město půjčku od SFŽP, nicméně bude čerpat po zahájení stavby. Smlouva
o poskytnutí půjčky bude uzavřena po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na
výstavbu kanalizace a pokryje vlastní zdroje na způsobilé výdaje projektu. Půjčka je
vyloženě na pokrytí vlastní spoluúčasti města způsobilých výdajů souvisejících s
výstavbou kanalizačních řádů.
Informace Vám poskytujeme bezplatně.

Informaci zpracovala:
31.10.2018 Bc. Vendula Páleníková, referent odboru investic a údržby obecního majetku.
___________________________________________________________________________
76.
Předmět žádosti:
Žadatel P. L., požádal o informaci týkající se kopií rozhodnutí ve věci nepovoleného umístění
pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci. Konkrétně žadatel požaduje dvě
rozhodnutí dle přílohy žádosti.
Odpověď:
Požadovaná rozhodnutí městský úřad ve Vratimově přikládá v příloze, avšak v omezeném
rozsahu, kdy jsou odstraněny údaje týkající se poskytnutí údajů o fyzických osobách, a to
jména, příjmení, data narození, místa pobytu, identifikátoru datové schránky, čísla parcely a
listu vlastnictví pozemku.
Vzhledem k tomu, že požadované kopie rozhodnutí obsahují osobní údaje fyzických osob
(zpravidla účastníků řízení), nebudou tyto poskytnuty v souladu s ustanovením § 8a zákona o
informacích. Co jsou osobní údaje, definuje ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, kde se uvádí: „Pro účely tohoto
zákona se rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu.“.
Osobním údajem fyzické osoby tedy nemusí být jen jméno, příjmení, datum narození a místo
pobytu, ale v případě této žádosti i identifikátor datové schránky a číslo parcely, případně
listu vlastnictví pozemku, neboť na jeho základě lze náhledem do veřejně přístupných údajů z
katastru nemovitostí nebo do veřejně dostupného seznamu držitelů datových schránek zjistit
osobní údaje vlastníka pozemku nebo držitele datové schránky, a tudíž identitu fyzické osoby
dotčené daným správním řízením.
Podle níže uvedených citací preambule NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů):
„(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním
právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen "Listina") a
čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU")
přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.“;
„(4) Zpracování osobních údajů by mělo sloužit lidem. Právo na ochranu osobních údajů není
právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v
souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy. Toto
nařízení ctí všechna základní práva a dodržuje svobody a zásady uznávané Listinou, jak jsou
zakotveny ve Smlouvách, zejména respektování soukromého a rodinného života, obydlí a
komunikace, ochranu osobních údajů, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání,

svobodu projevu a informací, svobodu podnikání, právo na účinnou právní ochranu a
spravedlivý proces, jakož i kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.“;
„(26) Zásady ochrany údajů by se měly uplatňovat na všechny informace týkající se
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.“.
Fyzické osoby, které jsou dotčenou osobou v řízení ve věci odstranění pevné překážky na
veřejně přístupné účelové komunikaci, mají plné právo na ochranu osobních údajů, jež při
testu proporcionality převáží nad právem žadatele o informace. Nebylo shledáno (a ani
žadatelem tvrzeno), že by v těchto řízeních figurovaly jako dotčené osoby veřejně činné
osoby (např. volení funkcionáři státních orgánů či orgánů územních samosprávných celků), u
kterých by ve vztahu k předmětu těchto řízení právo na ochranu osobních údajů nepřevážilo
nad právem na poskytnutí informace případnému žadateli podle zákona o informacích.
S ohledem na výše uvedené proto městský úřad jako povinný subjekt žádost v této části
poskytuje v omezeném rozsahu.
Příloha:
Rozhodnutí Sp. Zn. DSH/7054/2016/Ros, č. j. MSK 57282/2016
Rozhodnutí Sp. Zn. DSH/500/2018/Ros, č. j. MSK 25334/2018
Informaci zpracoval:
27.09.2018 Bc. Daniel Filip, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
75.
Předmět žádosti:
Žadatel DUPONTI, s. r. o., Kaprova 42/14, Praha 1, IČ 02809931, požádal o informaci:
1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
3. Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení Vaší organizace do
souladu s GDPR?
4. Kolik činily
- náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR
- náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s
GDPR
- náklady Vaší organizace na IT produkty a služby.
Odpověď:
1. Externím poskytovatelem služeb na základě smlouvy.
2. Smlouva na dobu určitou 1 rok - cena 60.000 Kč bez DPH.
3. 129.160 Kč.
4. - 13.000 Kč
- 43.560 Kč
- 0 Kč.
Informaci zpracoval:
28.05.2018 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát

___________________________________________________________________________
74.
Předmět žádosti:
Žadatel p. J.B. požádal dne 27.02.2018 o informace:
- Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České
republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
- Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
- Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
- Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017 (za výpočetní techniku a s ní spojené
služby)
- Cena za prezidentské volby 2018 (za výpočetní techniku a s ní spojené služby)
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že výpočetní technika pro volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a
Prezidentských voleb v roce 2018 byla zajištěna z vlastních zdrojů včetně všech služeb
souvisejících s touto agendou.
Informaci zpracoval:
02.03.2018, Ing. Petr Holuša, referent odboru sociálně-správního
___________________________________________________________________________
73.
Předmět žádosti:
Žadatel KAMIKA TRADING, s. r. o., Holečkova 619/59, Praha 5-Smíchov, IČ 24770078,
požádal o informaci:
1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP Rady (EU) č. 2016/679) tzv.
GDPR?
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku
služeb pro zajištění souladu Vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů?
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace,
zřízené Vaší obcí?
5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu Vaší organizace
(příp. i Vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů, pak:

Kdo je dodavatelem těchto služeb?
Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby Vaší
organizaci poskytovány.
Odpověď:
1. Město Vratimov připravuje započetí prací na srovnávací analýze stavu ochrany osobních
údajů a provedení návrhu opatření vůči požadavkům GDPR.
2. Město Vratimov neplánuje provést zadávací řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb
pro zajištění souladu s GDPR.
5. Město Vratimov v současné době nemá vybraného dodavatele služeb pro zajištění
souladu s GDPR.
Informaci zpracovala:
14.02.2018, Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
___________________________________________________________________________
72.
Předmět žádosti:
Žádost AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, 406 01 Liberec 1 týkající se zaslání investičních
plánů města Vratimov pro rok 2018, resp. seznam investičních/stavebních projektů, které
jsou plánovány městem Vratimov v letech 2018-2021. Případně jsou dokončovány z
předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z
dotačních programů či za jejich podpory. K těmto projektům požadujete doložit název
projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován), finanční
rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového
řízení popř. výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2018 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 13.12.2017 usnesením č. 19/2.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Všechny plánované akce zahrnuté v rozpočtu města pro rok 2018 jsou uveřejněny na
webových stránkách města na adrese: http://www.vratimov.cz/mesto/mestskyurad/informace-10699-sb/.
Investiční „plány“, které jsou připravovány na léta 2018-2021 jsou zahrnuty ve
střednědobém výhledu města, který je uveřejněn na webových stránkách města na adrese:
http://www.vratimov.cz/informace/dokumenty-250-2000-sb/strednedoby-vyhledrozpoctu/.

S odkazem na „Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2018“, který je
uveřejněn
na
webových
stránkách
města
na
adrese:
http://www.vratimov.cz/mesto/mestsky-urad/informace-10699-sb/sazebnik-uhrad/, Vám
sdělujeme, že v případě, že výše uvedené poskytnuté informace Vám nebudou dostačující a
budete trvat na podrobných informacích u každého projektu, tak Vám budeme účtovat
osobní náklady dle odst. 2. písm e) tohoto sazebníku, ve výši 150 Kč/hod., jelikož doba
poskytování informací přesáhne 1 hod. Připomínáme, že k těmto projektům požadujete
doložit název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt
zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný
termín výběrového řízení popř. výherce, což zabere min. čtyři hodiny práce, kdy musíme
Vaše informace dohledat a sepsat v požadovaném rozsahu. Cena za tento rozsah
poskytnutých informací by tedy byla 600 Kč.
V případě, že budete trvat na doplnění požadovaných informací za úhradu, nad rámec námi
poskytnutých údajů, sdělte nám prosím tuto skutečnost a předáme Vám pokyn k platbě, na
základě, které pak bude informace dopracována.
Informaci zpracoval:
26.01.2018, Bc. Daniel Filip, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
71.
Předmět žádosti:
Žadatel Fórum 50 %, o. p. s., V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 požádal o informaci o sdělení
jména a příjmení uvolněných zastupitelů.
Odpověď:
Informace o všech zastupitelích města Vratimova je zveřejněna na www.vratimov.cz.
Uvolněným zastupitelem města Vratimova je pouze starostka města Vratimova JUDr.
Dagmar Hrudová.
Informaci zpracoval:
13.11.2017, Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
___________________________________________________________________________
70.
Předmět žádosti:
Žádost společnosti Kross, s.r.o., IČ 60473274, Blatenská 13/2169, 148 00 Praha 4 o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších přepisů týkající se problému se škodlivými ptáky
Odpověď:
K otázce

1. zda máme v naší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými
ptáky bylo sděleno, že problémy se škodlivými ptáky nemáme
2. zda se bráníme proti škodlivým ptákům, bylo sděleno, že se nebráníme
3. zda jsme se setkali s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“, bylo sděleno, že jsme
se těmito plašiči nesetkali
4. zda naše obec poskytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům
památek či zemědělcům, bylo sděleno, že obec tyto dotace neposkytuje
5. zda naše obec poskytuje někomu náhrady škod způsobené ptáky, bylo sděleno, že
tyto náhrady obec neposkytuje
Informaci zpracoval:
17.08.2017, RNDr. Ivana Hranická, referent odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
69.
Předmět žádosti:
Pan P.K. dne 14.07.2017 požádal podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, týkajících se způsobů
vymáhání daňových nedoplatků (daňová exekuce nebo exekutor) a případných doplňujících
informací k jednotlivým způsobům vymáhání daňových nedoplatků (zda vymáhá finanční
odbor nebo celní úřad, zda je uzavřena smlouva s jedním exekutorem nebo je využíváno více
exekutorů).
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že:
1. K vymáhání daňových nedoplatků využívá město Vratimov služeb soudního exekutora,
který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.
2. Město Vratimov nemá uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem a využívá služeb
různých exekutorů.
Informaci zpracoval:
24.07.2017, Mgr. Ing. Pavel Janků, vedoucí finančního odboru
___________________________________________________________________________
68.
Předmět žádosti:
Žádost společnosti REMA AOS, a.s., IČ 04575151, Antala Staška 510/38, Praha 4 o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších přepisů týkající se povinnosti informovat společnost EKO-KOM, a.s. o případné
spolupráci s REMA AOS, a.s. a o dalších skutečnostech bránicích této spolupráci.
Odpověď:
K otázce

1. zda je obec na základě jakéhokoliv smluvního ujednání či ve vazbě na současně
nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou
obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který). Pokud by se rozhodla
a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s., při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o
spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci
bylo sděleno, že Město Vratimov má povinnost informovat stávající autorizovanou
společnost EKO-KOM, a.s,.
k otázce:
2. zda existuje jakékoliv smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na
straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či
komplikující
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, as. Při zajišťování sdruženého plnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s., při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o
spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci
bylo sděleno, že takovéto smluvní ujednání, závazek či okolnost není, ale existuje
komplikace v podobě výše citované smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.
Informaci zpracoval:
19.07.2017, RNDr. Ivana Hranická, referent odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
67.
Předmět žádosti:
Žádost pana L. B., ze dne 05.06.2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopií
veškerých dopisů, e-mailů (i na vědomí, které byly zaslány na jiné správní úřady), které byly
doručeny Městskému úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí, od 1. září 2016
do dnešního dne, tj. 5. června 2017 a týkající se likvidace odpadních vod z jeho nemovitosti –
rodinný dům.
Odpověď:
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, poskytl kopie písemných
dokumentů ze dne (data dle evidování dokumentu podatelnou Městského úřadu Vratimov)
7.10.206 /L. B., 1 x oboustranná černobílá kopie A4/, 31.10.2016 /Ostravské vodárny a
kanalizace a. s., 1 x oboustranná černobílá kopie A4/, 02.11.2016 /L. B., 1 x jednostranná
černobílá kopie A4/, 7.11.2016 /J. Ž., 1 x jednostranná černobílá kopie A4/, 23.11.2016
/Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, 1 x oboustranná černobílá

kopie A4/, 30.11.2016 /L. B., 5 x oboustranná černobílá kopie A4/, 07.12.2016 /L. B., 1 x
oboustranná černobílá kopie A4/, 19.12.2016 /J. Ž., 29 x jednostranná černobílá kopie A4, 5 x
oboustranná černobílá kopie A4/, 31.01.2017 /Městský úřad Vratimov, odbor investic a
údržby obecního majetku, 1 x jednostranná černobílá kopie A4/, 16.02.2017 /Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 3 x
jednostranná černobílá kopie A4/, 06.03.2017 /Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
územního plánování, stavebního řádu a kultury, 5 x oboustranná černobílá kopie A4, 1 x
jednostranná černobílá kopie A4/, 21.03.2017 /Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
územního plánování, stavebního řádu a kultury, 1 x oboustranná černobílá kopie A4/,
22.05.2017 /J. Ž., 3 x oboustranná barevná kopie A4/.
Informaci zpracoval:
20.06.2017, Bc. Lenka Podešvová, referent odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
66.
Předmět žádosti:
Firma Istav Media, s. r. o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 požádala dne
17.02.2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2017, resp. seznam investičních/stavebních projektů, které jsou plánovány
městem Vratimov a budou financovány z rozpočtů města nebo z jiných veřejných rozpočtů. K
těmto projektům požadujete doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2017 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 14.12.2016 usnesením č. 14/2.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Všechny plánované akce zahrnuté v rozpočtu města pro rok 2017 jsou uveřejněny na
webových stránkách města na adrese: http://www.vratimov.cz/mesto/mestskyurad/informace-10699-sb/.
V rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:
1.
Název projektu:
Výstavba nového hřbitova
Stručný popis:
Výstavba části nového hřbitova ke stávajícímu hřbitovu
Rozpočet:
10 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2017

2.
Název projektu:
Stručný popis:

Oprava MK ul. Popinecká
Jedná se o opravu povrchu asfaltové vozovky v zatím
neurčeném rozsahu
Rozpočet:
5 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2017
4.
Název projektu:

Úpravy odstavných a manipulačních ploch vnitroblok ul.
Úzká
Stručný popis:
Jedná se o stavební úpravy odstavných a manipulačních
ploch ve vnitrobloku zástavby na ul. Úzká
Rozpočet:
0,7 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2017
5.
Název projektu:
Oprava dlažby před nákupním střediskem
Stručný popis:
Oprava stávající dlažby před nákupním střediskem
Rozpočet:
0,5 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 02/2017
6.
Název projektu:
Stručný popis:

Generální oprava mostu č. 7 na ul. K. Košťála, Vratimov
Rekonstrukce mostu spočívající v opravě mostního svršku,
sanaci nosné konstrukce a úpravou vodního koryta pod
mostem, vč. přeložky vodovodu
Rozpočet:
2,5 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2017
7.
Název projektu:
Stručný popis:

Dostavba a rekonstrukce chodníku v Horních Datyních
Jedná se Dostavba a rekonstrukce chodníku v Horních
Datyních (část nového chodníku od ul. Nad Točnou po ul.
Na Hranici) – pouze v případě dotace
Rozpočet:
3 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2017
8.
Název projektu:
Stručný popis:
Rozpočet:

Rekonstrukce bytu na družinu v ZŠ Datyňská 690
Jedná se o rekonstrukci a související stavební úpravy bytu
školnice na družinu v ZŠ Datyňská 690
0,5 mil. včetně DPH

Plánovaný termín započetí projektu: 07/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2017
9.
Název projektu:
Stručný popis:

Stavební práce pro přemístění knihovny v H. Datyních
Jedná se o stavební práce a úpravy pro přemístění
knihovny v H. Datyních
Rozpočet:
2 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2017
10.
Název projektu:

Terénní úpravy veřejného prostoru s replikou větrného
mlýnku
Stručný popis:
Výsadba zeleně a drobné terénní úpravy s osazením repliky
větrného mlýnku v H. Datyních
Rozpočet:
1,5 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 04/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2017
11.
Název projektu:
Výměna oken a dveří II. etapa, Nákupní středisko 2NP
Stručný popis:
Výměna části oken v budově nákupního střediska
Rozpočet:
0,6 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2017
12.
Název projektu:
Stručný popis:

Zadláždění prostoru před budovou KD v H. Datyních
Zadláždění části travnaté plochy mezi budovou kulturních
střediska a hřištěm v Horních Datyních
Rozpočet:
0,4 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2017
13.
Název projektu:
Stručný popis:

Oprava ploché střechy KS Vratimov
Kompletní rekonstrukce ploché
střediska ve Vratimově
Rozpočet:
10,1 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2017
14.
Název projektu:
Stručný popis:
Rozpočet:

střechy

kulturního

Výměna oken a dveří restaurace - Datyňka
Výměna oken a dvěří v restauraci Datyňka v Horních
Datyních
0,29 mil. včetně DPH

Plánovaný termín započetí projektu: 06/2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2017

Informaci zpracoval:
24.02.2017, Bc. Daniel Filip, referent odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
65.
Předmět žádosti:
Žádost paní P. N., ze dne 03.02.2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí
informace o počtu sociálních pracovníků v organizaci a jejich úvazku.
Odpověď:
Město Vratimov mělo do 31.01.2017 jednu sociální pracovnici na plný úvazek a od
01.02.2017 má dvě sociální pracovnice na plný úvazek.
Informaci zpracoval:
08.02.2017, Mgr. Erika Herzová, vedoucí sociálně-správního odboru
___________________________________________________________________________
64.
Předmět žádosti:
Žádost pana J.M., ze dne 12.12.2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí
informace o finančních nákladech na zhotovení současného platného územního plánu,
nákladech města a rozsahu dotace z prostředků Evropské unie. Dále pak poskytnutí
informace jak probíhalo projednání, zda byla zapojena veřejnost, zda byl územní plán
prezentován v novinách, jak proběhlo samotné hlasování zastupitelstva a poskytnutí zápisu
z jednání.
Odpověď:
Územní plán města Vratimova byl projednáván v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Informace o konání
společného jednání, veřejného projednání i opakovaného veřejného projednání bylo
oznámeno veřejnou vyhláškou na úředních deskách města a elektronických úředních
deskách. Pravidla publicity operačního programu byla dodržena např. formou loga při
jednáních, zveřejněním loga na webových stránkách města v oddíle územní plán a
v neposlední řadě i na jednotlivých výkresech. Na webových stránkách města byli občané
průběžně informováni o postupu projednávání územního plánu a to zveřejněním
projednávaných podkladů v jednotlivých fázích. Občané se aktivně účastnili veřejného
projednání i opakovaného veřejného projednání. V příloze tohoto sdělení přikládáme výpis

z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova ze dne 23.04.2012 jimž
zastupitelstvo vydalo Územní plán Vratimov.
Celkové náklady na pořízení Územního plánu Vratimov činily 816.000,- Kč včetně DPH. Z toho
náklady města Vratimova byly 564.000,- Kč včetně DPH, dotace ze strukturálních fondů ERDF
činily 469.200,- Kč včetně DPH a ze státního rozpočtu 82.800,- Kč včetně DPH.
Informaci zpracoval:
22.12.2016, Ing. Renáta Palacká, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
63.
Předmět žádosti:
Žádostí ze dne 27.11.2016 požádal p.
, o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se
výše poskytnutých veřejných prostředků na tyto akce ve Vratimově:
1) Úprava Radničního náměstí včetně projektu
2) Realizace dětského workoutového hřiště, včetně projektu.
Odpověď:
1)
Akce “Rekonstrukce Radničního náměstí ve Vratimově – odpočinková plocha” je dle
smlouvy a dodatku č. 1 ve výši 6.427.659,22 Kč vč. DPH (dílo bude dokončeno v roce 2017).
Výdaje za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby jsou
ve výši 287.980 Kč vč. DPH (zahrnuje i PD na úpravu parkoviště na Radniční náměstí, které se
zatím nerealizuje).
2)
Akce „Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce Ostrava-Beskydy č. 59 a
cyklotrase č. 6064 - Skate/bikepark s workoutovým hřištěm“ je ve výši 3.860.678 Kč vč. DPH ,
projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
(dílo bude dokončeno v roce 2017). Výdaje na projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí , stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění prací činí 208.000
Kč.
Veškeré informace k těmto akcím i jiným větším akcím města najdete na profilu zadavatele
na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372 .
Informaci zpracoval:
12.12.2016, Romana Drabinová, Bc. Daniel Filip – referenti odboru investic a údržby
obecního majetku
___________________________________________________________________________
62.

Předmět žádosti:
Žádost firmy Technomont Frýdek-Místek s.r.o., Janovice 509, ze dne 19.10.2016 o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí stavebně-technické dokumentace k
podzemnímu elektrickému vedení včetně přípojky, které vede z budovy rozvodny na
pozemku parc. č. 91/30 přes pozemky parc. č. 91/1, 91/29 v kat. území Vratimov.
Odpověď:
Žadateli byla zaslána požadovaná výkresová dokumentace a kopie kolaudačního rozhodnutí
na stavbu venkovních kabelových rozvodů na pozemku parc. č. 91/1 v kat. území Vratimov.
Informaci zpracoval:
27.10.2016, Ing. Renáta Palacká, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
___________________________________________________________________________
61.
Předmět žádosti:
Žádostí ze dne 28.7.2016 požádal pan
, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se výsledku
veřejné zakázky nazvané „Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov“. Konkrétně požádal o
sdělení kdy a s jakou obchodní korporací byla uzavřena smlouva, týkající se předmětné
rekonstrukce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že vzhledem k trvání procesu posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov“ zatím nebyla uzavřena smlouva se
zhotovitelem stavebních prací. Dne 13.07.2016 Rada města rozhodla usnesením č. 37/3.2 o
výběru nejvhodnější nabídky, kdy vybranou společností na základě nejnižší ceny byla
společnost BYSTROŇ Group, a. s., Chopinova 576/1, Ostrava, IČ 27800466. Následně bylo
provedeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, kdy plynula 15-denní lhůta pro podání
námitek. Nyní běží zhotoviteli lhůta 15 dnů pro uzavření smlouvy a doložení dokladů.
Veškeré informace k uvedené veřejné zakázce, včetně následně uzavřené smlouvy o dílo (ta
musí být uveřejněna do 15 dnů od podpisu smlouvy) jsou uvedeny na profilu zadavatele pod
tímto odkazem: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nastavba-a-rekonstrukce-zsvratimov.
Informaci zpracoval:
3.8.2016, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
60.

Předmět žádosti
Žadatelka K. K., Hluk, požádala o informaci v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho
uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky
fyzickým a právnickým osobám.
Odpověď:
Datové zprávy námi odesílané prostřednictvím informačního systému datových schránek
mají formát daný vyhláškou č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování
informačního systému datových schránek ve znění vyhlášek č. 422/2010 Sb. a č. 322/2015
Sb. Doba uchovávání datových zpráv je odvislá dle povahy věci a řídí se platným spisovým a
skartačním řádem.
Informaci zpracoval:
01.04.2016 Ing. Petr Holuša, odbor sociálně-správní
__________________________________________________________________________
59.
Předmět žádosti:
Žadatelka G. H., Paskov požádala o informaci o počtu zaměstnanců města Vratimova, kteří
vykonávají práci v rámci samostatné a přenesené působnosti a zároveň o informaci
charakteristiky činností komisí rady města.
Odpověď:
Co se týče prvního požadavku ve věci počtu zaměstnanců vykonávajících práci v rámci
samostatné a přenesené působnosti, nelze jednoznačně požadované počty sdělit, poněvadž
zaměstnanci vykonávají činnosti zpravidla jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti.
Informaci můžeme poskytnout pouze v počtech úvazků. Zaměstnanci města Vratimova
zařazení do Městského úřadu Vratimov vykonávající činnosti v rámci samosprávy ve 22,5
úvazcích a v rámci státní správy v 8,5 úvazcích.
K další části Vaší žádosti uvádíme následující.
Rada města Vratimova pro volební období 2014–2018 zřídila, jako svůj poradní orgán,
bytovou komisi, zájmovou komisi a stavebně dopravní komisi. Bytová komise je poradním
orgánem ve věcech bytového fondu ve vlastnictví města, zájmová komise je poradním
orgánem ve věcech kulturních a spolkových, stavební a dopravní komise je poradním
orgánem ve věcech investičních akcí města a dalších stavebních a dopravních záležitostí
v působnosti města.

Informaci zpracoval:
19.02.2016 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát

__________________________________________________________________________
58.
Předmět žádosti:
Firma Istav Media, s. r. o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 požádala dne
01.02.2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2016, resp. seznam investičních/stavebních projektů, které jsou plánovány
městem Vratimov a budou financovány z rozpočtů města nebo z jiných veřejných rozpočtů. K
těmto projektům požadujete doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2016 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 02.12.2015 usnesením č. 8.3.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Dále bylo žadateli sděleno, že v rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:
1.
Název projektu:
Výstavba nového hřbitova
Stručný popis:
Výstavba části nového hřbitova ke stávajícímu hřbitovu
Rozpočet:
2,5 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2016
2.
Název projektu:
Stručný popis:

Oprava MK ul. Popinecká
Jedná se o opravu povrchu asfaltové vozovky v délce cca
400 m
Rozpočet:
2,4 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2016
3.
Název projektu:
Stručný popis:

Rekonstrukce Radničního náměstí – odpočinková plocha
Jedná se o rekonstrukci části Radničního náměstí, jejíž
součástí bude vybudování vodní fontány, povrch bude
ze žulové dlažby, součástí je mobiliář, plocha cca 800 m2
Rozpočet:
4,95 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016
4.
Název projektu:
Parkovací plocha před bytovým domem č. p. 830-832
Stručný popis:
Výstavba sedmi parkovacích míst, zámková dlažba
Rozpočet:
0,45 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2016
5.
Název projektu:

Úpravy odstavných a manipulačních ploch vnitroblok ul.
Úzká
Stručný popis:
Jedná se o stavební úpravy odstavných a manipulačních
ploch ve vnitrobloku zástavby na ul. Úzká, povrch bude
ze zatravňovacích dlaždic, plocha cca 220 m2
Rozpočet:
0,87 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2016
6.
Název projektu:

Generální oprava mostu č. 22 na ul. Adámkova,
Vratimov
Stručný popis:
Rekonstrukce mostu spočívající v opravě mostního
svršku, sanaci nosné konstrukce a úpravou vodního
koryta pod mostem
Rozpočet:
1,6 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016
7.
Název projektu:
Stručný popis:

Generální oprava mostu č. 10 na ul. Lipová, Vratimov
Rekonstrukce mostu spočívající v opravě mostního
svršku, sanaci nosné konstrukce a úpravou vodního
koryta pod mostem
Rozpočet:
1,6 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016
8.
Název projektu:
Stručný popis:

Generální oprava mostu č. 7 na ul. K. Košťála, Vratimov
Rekonstrukce mostu spočívající v opravě mostního
svršku, sanaci nosné konstrukce a úpravou vodního
koryta pod mostem
Rozpočet:
1,9 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016
9.
Název projektu:
Stručný popis:

Veřejné osvětlení na ul. L. Fajkuse v Horních Datyních
Jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení
v Horních Datyních na ul. L. Fajkuse, a to v délce cca o
počtu 10 stožárů vč. osvětlovacích těles (pouze za
předpokladu vydání ÚS)
Rozpočet:
0,55 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 08/2016
10.
Název projektu:

Oprava fasády ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 192/37 –
SO 02
Stručný popis:
Oprava omítek a soklu na JV, SZ a SV fasádě, vč.
anglických dvorků, výměna stříšek nad vstupy ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám. 192/37
Rozpočet:
3,8 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2016
11.
Název projektu:
Stručný popis:

Terénní úpravy kolem hřiště UT3G
Terénní úpravy kolem hřiště s umělým trávníkem 3.
generace, vč. vybudování dvou řad míst k sezení,
zabudovaných do terénu a oprava přístřešku
Rozpočet:
0,5 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2016
12.
Název projektu:
Stručný popis:

Nástavba ZŠ Datyňská 690, Vratimov
Realizace nástavby ZŠ, kdy dojde k vybudování nových
tříd, potřebného sociálního zázemí, bezbariérové úpravy
vč. nového výtahu, přístavba tělocvičny o potřebné
hygienické zázemí a šaten (realizace pouze v případě
získání dotace)
Rozpočet:
39,2 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2016
13.
Název projektu:

Terénní úpravy veřejného prostoru s replikou větrného
mlýnku

Stručný popis:

Výsadba zeleně a drobné terénní úpravy s osazením
repliky větrného mlýnku v H. Datyních
Rozpočet:
1,0 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 08/2016

Informaci zpracoval:
16.02.2016, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
57.
Předmět žádosti:
Pan J.K., Branná, požádal o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k:
1) průměrný hrubý hodinový výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
zákoníku práce, úředníka úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za
druhé čtvrtletí 2012, tedy používaný k výpočtu náhrad platu ve třetím čtvrtletí 2012;
2) průměrný hrubý měsíční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
zákoníku práce, úředníka úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za
druhé čtvrtletí 2012;
3) průměrný hrubý roční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku
práce, úředníka úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za rok 2012;
4) zařazení úředníka úřadu, pracujícího ve funkci tajemník (vedoucí úřadu), do platového
stupně příslušného nařízení vlády ve druhém čtvrtletí 2012.
Odpověď:
1) průměrný hrubý hodinový výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
zákoníku práce, úředníka úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za
druhé čtvrtletí 2012, tedy používaný k výpočtu náhrad platu ve třetím čtvrtletí 2012, činil
330,22 Kč;
2) průměrný hrubý měsíční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
zákoníku práce, úředníka úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za
druhé čtvrtletí 2012, činil 39.485,- Kč;
3) hrubý roční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce,
úředníka úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za rok 2012, činil
559.726,- Kč;

4) zařazení úředníka úřadu, pracujícího ve funkci tajemník (vedoucí úřadu), do platového
stupně příslušného nařízení vlády ve druhém čtvrtletí 2012 – 9. platový stupeň.
Informaci zpracoval:
04.01.2016, Mgr. Ing. Pavel Janků, vedoucí finančního odboru
__________________________________________________________________________
56.
Předmět žádosti:
Pan V. S., Ostrava, požádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby komunikace tzv.“ Jižní
tangenty“, která je navržena v územním plánu města Vratimova, konkrétně přibližný termín
její realizace.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že není znám přesný ani přibližný termín realizace stavby tzv. Jižní
tangenty“, jelikož se jedná o záměr zásadního dopravního významu – propojení několika
dálkových silnic a tudíž se jedná o záměr státní, tzn. že gestorem přípravy projektu, jeho
realizace a nositelem mimořádných nákladů majetkové přípravy a realizace záměru bude
stát.
Informaci zpracoval:
30.10.2015, Bc. Šárka Svěnčíková, referent odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
55.
Předmět žádosti:
Žadatel pan J. L., Prostějov, požádal o sdělení počtu zaměstnanců města Vratimova za
období 2006–2014.
Odpověď:
Žadateli byla poskytnuta následující informace o počtu zaměstnanců města Vratimova za
jednotlivé roky:
2006 - 29 zaměstnanců
2007 - 29 zaměstnanců
2008 - 29 zaměstnanců
2009 - 30 zaměstnanců
2010 - 30 zaměstnanců
2011 - 30 zaměstnanců
2012 - 28 zaměstnanců
2013 - 29 zaměstnanců

2014 - 29 zaměstnanců.
Informaci zpracovala:
09.02.2015 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
54.
Předmět žádosti:
Pan D.K. požádal dne 27.04.2015 o informaci ohledně:
1)
Rozpočtu správy komunikací ve Vratimově za roky 2010 až 2014 (zda a kolik přispívá
statutární město Ostrava, na co byly peníze z rozpočtu použity).
2)
Kolik stála celková výstavba cyklostezky ve městě Vratimov, zda se plánuje osvětlení
cyklostezky.
Odpověď:
1)
Z rozpočtu města Vratimova byla v letech 2010 – 2014 na správu místních komunikací
ve vlastnictví města na území Vratimova a Horních Datyň uvolněna finanční částka ve
výši 31.996,3 mil. Kč (jedná se o běžnou údržbu a opravy, a zimní údržbu místních
komunikací vč. chodníků). Město Vratimov je územní samosprávná jednotka v
souladu se Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích je tedy právnickou osobou s plnou
právní subjektivitou. Statutární město Ostrava nepřispívá na opravy místních
komunikací na území města Vratimova
2)
Cyklostezka na území města Vratimova je rozdělena na II. etapy. II. etapa cyklostezky
(od splavu po hranici katastrálního území Řepiště) byla dobudována v roce 2012 v
rámci projektu “Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov”,
financována byla z prostředků Regionálního operačního programu a z rozpočtů obcí
Vratimov, Řepiště, Paskov, Žabeň a Sviadnov. Tato část cyklostezky je v majetku
Svazku obcí Region Slezská brána. Město Vratimov přispělo na dostavbu částkou
500.000 Kč. Co se týče I. etapy cyklostezky, ta byla vybudována v 90. letech 20.
století. Celkové náklady na výstavbu nemáme okamžitě k dispozici. Dle sdělení
předsedy Svazku obcí Region Slezská brána se osvětlení cyklostezky neplánuje, město
Vratimov taktéž neplánuje osvětlení I. etapy cyklostezky (od ul. Mostní po splav)
Informaci zpracovala:
07.05.2015, Romana Drabinová, referent, odbor investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
53.
Předmět žádosti:
Firma Heagl, s.r.o., IČ 28639391, Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek, požádala dne
27.02.2015 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, k těmto dotazům:

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními
přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?
V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1:
Sdělení informace o názvu jeho dodavatele.
Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen.
Sdělení informace o celkové částce, která byla v tomto roce na tento systém
vynaložena z veřejných prostředků.
Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě
že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Odpověď:
1.
Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními
přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?
Odpověď s informací:
1.
CODEXIS, aktuální verze: 6.46.40
V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1 budou další
části vyplněny.
Žádost o informace žadatele č.:
2.1. sdělení názvu jeho dodavatele
Odpověď s informací:
2.1. ATLAS Consulting spol. s r.o.
Žádost o informace žadatele č.:
2.2. sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen
Odpověď s informací:
2.2. Maximum současných přístupů: 2, (počet uživatelů zavedených v programu 28)
Žádost o informace žadatele č.:
2.3. sdělení celkové částky která byla v tomto roce na tento systém vynaložena z
veřejných prostředků
Odpověď s informací:
2.3. 34.589 Kč včetně DPH
Žádost o informace žadatele č.:
2.4. sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není
uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému
Odpověď s informací:
2.4. 30.06.2017
Informaci zpracoval:
11.03.2015, Ing. Petr Holuša, referent, odbor sociálně-správní
__________________________________________________________________________

52.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala dne
12.01.2015 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem
Vratimov na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů.
K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2015 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 15.12.2014 usnesením č. 3.8.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Dále bylo žadateli sděleno, že v rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:
1.
Název projektu:

„Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a
ul. Datyňská ve Vratimově “
Stručný popis:
rekonstrukce chodníku v délce cca 620 m a doplnění
částí chodníku včetně dvou přechodů pro chodce a jejich
nasvětlení
Rozpočet:
6,3 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2015
2.
Název projektu:

„Rekonstrukce Radničního náměstí - nové parkoviště za
MěÚ“
Stručný popis:
realizace nového parkovacího stání za budovou
Městského úřadu ve Vratimově
Rozpočet
1,02 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2015
3.
Název projektu:
Stručný popis:
Rozpočet

„Most č. 7 na ul. Karla Košťála “
oprava špatného stavebního stavu mostu, nová nosná
konstrukce
1,9 mil. včetně DPH.

Plánovaný termín započetí projektu: 09/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2015
4.
Název projektu:
„Propustek č. 23 na ul. Okrajová, Vratimov“
Stručný popis:
celková rekonstrukce propustku
Rozpočet:
2,37 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2015
5.
Název projektu:

„Odstavná a manipulační plocha mezi budovami A a D u
MŠ Vratimov“
Stručný popis:
realizace zpevněné plochy ze zámkové dlažby
Rozpočet:
0,4 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2015

Informaci zpracoval:
26.1.2015, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
51.
Předmět žádosti:
Firma AMA, s.r.o., IČ: 61327557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, požádala dne
07.01.2015 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2015, resp. seznam investičních/stavebních projektů, či rekonstrukcí, které
jsou plánovány městem Vratimov v letech 2015 – 2017, případně jsou dokončovány
z předchozích let a budou financovány z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich
podpory. K těmto projektům požaduje doložit název projektu, popis projektu, projektovou
kancelář, finanční rozpočet projektu a předpokládaný termín výběrového řízení popřípadě
výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2015 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 15.12.2014 usnesením č. 3.8.1. Investiční projekty, které jsou dokončovány
z předchozích let a budou se dokončovat v letošním roce, případně výběrová řízení byla
zahájena v loňském roce a realizace bude probíhat letos, jsou uvedeny na profilu zadavatele,
tedy na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297372.
Dále bylo žadateli sděleno, že v rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:

1.
Název projektu:

„Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a
ul. Datyňská ve Vratimově “
Projektová kancelář:
Ing. Hana Škrobánková
Stručný popis:
rekonstrukce chodníku v délce cca 620 m a doplnění
částí chodníku včetně dvou přechodů pro chodce a jejich
nasvětlení
Rozpočet:
6,3 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2015
2.
Název projektu:

„Rekonstrukce Radničního náměstí - nové parkoviště za
MěÚ“
Projektová kancelář:
Ing. Arch. Blanka Petrovová
Stručný popis:
realizace nového parkovacího stání za budovou
Městského úřadu ve Vratimově
Rozpočet
1,02 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2015
3.
Název projektu:
Projektová kancelář:
Stručný popis:

„Most č. 7 na ul. Karla Košťála “
V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.
oprava špatného stavebního stavu mostu, nová nosná
konstrukce
Rozpočet
1,9 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2015
4.
Název projektu:
„Propustek č. 23 na ul. Okrajová, Vratimov“
Projektová kancelář:
V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.
Stručný popis:
celková rekonstrukce propustku
Rozpočet:
2,37 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2015
5.
Název projektu:
Projektová kancelář:
Stručný popis:
Rozpočet:

„Odstavná a manipulační plocha mezi budovami A a D u
MŠ Vratimov“
projekt není v současné době zpracován
realizace zpevněné plochy ze zámkové dlažby
0,4 mil. včetně DPH.

Plánovaný termín započetí projektu: 08/2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2015

Informaci zpracoval:
22.01.2015, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
50.
Předmět žádosti:
Žadatel pan D. H., Teplice požádal o kopie kandidátních listin pro komunální volby.
Odpověď:
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Informaci zpracovala:
14.08.2014 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
49.
Předmět žádosti:
Žadatel pan O. F., Vratimov-Horní Datyně požádal o informaci k poskytování účelových
městských dotací spolkům a organizacím činným na území města Vratimov pro rok 2014.
Odpověď:
1. V rozpočtu města Vratimov na rok 2014, který byl schválený Zastupitelstvem města
Vratimov dne 16. prosince 2013 usnesením č. 24/2.1, bylo na poskytnutí účelových
dotací pro spolky a organizace působící na území města Vratimov schváleno celkem
350.000 Kč.
2.
Název spolku nebo organizace
SK tenisu Biocel Vratimov, o. s.
FC BIOCEL Vratimov
ZIK-ZAK Vratimov
Český zahrádkářský svaz Horní Datyně
Klub důchodců
Pospolu při ZUŠ Vratimov
Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně
Český svaz bojovníků za svobodu
Český svaz včelařů Horní Datyně

Schváleno 2014
20.000
25.000
97.000
8.000
12.000
97.000
47.000
2.000
4.000

TTC MG ODRA GAS Vratimov
Svaz tělesně postižených Vratimov
Český rybářský svaz MO Vratimov
OS "Věnujeme se dětem"
Klub důchodců Biocel Paskov
Občanské sdružení PAKYNOSTRA
Celkem

5.000
16.000
5.000
5.000
2.000
5.000
350.000

Informaci zpracovala:
18.04.2014 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
48.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5, požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2014,
resp. seznam investičních/stavebních projektů, či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem
Vratimov v r. 2014, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány
z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. K těmto projektům požaduje
doložit název projektu, popis projektu, finanční rozpočet projektu a předpokládaný termín
výběrového řízení popřípadě výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2014 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 16.12.2014 usnesením č. 24/2.1
Dále bylo žadateli sděleno, že v rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:
1. „ Stavební úpravy MŠ Vratimov“
Název projektu: „ Stavební úpravy MŠ Vratimov“
PD: INPROS F-M, s.r.o.
Stručný popis: Zateplení obvodových stěn a střech, výměna části původních okenních výplní
a dveří
Rozpočet dle SOD uzavřené s fy. Axiom line, spol s r. o. v mil. Kč: 12,9 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 01.06.2014
Výběrové řízení proběhlo v r. 2014
2. „Stavební úpravy domu č. p. 820-825 Vratimov“
Název projektu: „Stavební úpravy domu č. p. 820-825 Vratimov“
PD: ARPIK OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ 47667419

Stručný popis: výměna stávajících oken a dveří za plastová, vyregulování otopné soustavy,
zateplení obvodových zdí, střechy a terasy
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 26,16 včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2014
3. „Stavební úpravy domu č. p. 830-832 Vratimov“
Název projektu: „Stavební úpravy domu č. p. 830-832 Vratimov“
PD: ARPIK OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ 47667419
Stručný popis: výměna stávajících oken a dveří za plastová, vyregulování otopné soustavy,
zateplení obvodových zdí, ploché části střechy a podlahy půdního prostoru
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 9,96 včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 05/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2014
4. „Oprava anglických dvorků ve dvoře ZŠ Vratimov, Datyňská 690, Vratimov“
Název projektu: „Oprava anglických dvorků ve dvoře ZŠ Vratimov, Datyňská 690, Vratimov“
PD: INPROS F-M, s.r.o.
Stručný popis: oprava stávajících 10 ks anglických dvorků včetně výměny oken
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 1.01 včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 1.7.2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2014
5. „Výměna oken v budovách ve vlastnictví města Vratimova - ZŠ, Masarykovo náměstí
192, Vratimov, správní budova Vratimovských služeb s.r.o, J. Žemly 1083, Vratimov a I.
etapa výměny oken v Novém nákupním středisku, Frýdecká 1094, Vratimov“
Název projektu:
„Výměna oken v budovách ve vlastnictví města Vratimova - ZŠ, Masarykovo náměstí 192,
Vratimov, správní budova Vratimovských služeb s.r.o, J. Žemly 1083, Vratimov a I. etapa
výměny oken v Novém nákupním středisku, Frýdecká 1094, Vratimov“
Projektová kancelář: INPROS F-M s.r.o.
Stručný popis: výměna dřevěných oken za plastová s požadovaným prostupem tepla U = 1,2
W/m2K včetně venkovních a vnitřních parapetů, zednických oprav venkovního a vnitřního
ostění a dodávka a montáže žaluzií v požadovaném rozsahu
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 2.9 včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.07.2014 - škola
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2014
6. „Přemístění AZ Nová škola ve směru na Horní Datyně“
Název projektu: Přemístění AZ Nová škola ve směru na Horní Datyně
PD: Ing. Stanislav Ostruška

Stručný popis: provedení rekonstrukce chodníku včetně přemístění autobusové zastávky a
úprav silnice II/478 Datyňská
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 1.23 včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2014
7. „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a HD, ul. Frýdecká“
Název projektu: Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a HD, ul. Frýdecká
PD: Dopravoprojekt spol. s r.o. Ostrava
Stručný popis: rekonstrukce stávajících chodníků podél siln. II/477 ul. Frýdecká i dobudování
nových chodníků
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 10.20 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 06/2014 (v případě poskytnutí dotace ze SFDI)
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2014
8. „Výstavba zpevněné plochy po chodce ul. Václavovická“
Název projektu: Výstavba zpevněné plochy po chodce ul. Václavovická
PD: Dopravoprojekt spol. s r.o. Ostrava
Stručný popis: výstavba nové zpevněné plochy pro pěší podél silnice III.třídy ul. Václavovická
v Horních Datyních
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 5,49 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 08/2014
V současné době pobíhá majetkoprávní příprava, zatím město obdrželo 50% souhlasů se
stavbou, v případě nedosažení souhlasů či neuzavření smluv s vlastníky pozemků se akce
nebude realizovat.
9. „ Oprava MK ul. U Lípy“
Název projektu: oprava MK ul. U Lípy,
PD: Dopravoprojekt spol. s r.o. Ostrava
Stručný popis: oprava místní komunikace
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 3,60 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 08/2014
10. „ GO mostu J. Tomise“
Název projektu: GO mostu J. Tomise“
PD: LINEPLAN s.r.o., Ostrava, Ing. Hana Škrobánková, Ostrava
Stručný popis: oprava mostu na MK ul. J. Tomise
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 2,99 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 07/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2014

11. „ Stavební úpravy škvárového hřiště na pozemku parc.č. 881/3, 879/31 v k.ú.
Vratimov“
Název projektu: Stavební úpravy škvárového hřiště na pozemku parc.č. 881/3, 879/31 v k.ú.
Vratimov“
PD: Ing. arch. Jaroslav Kunetek, Zlín
Stručný popis: provedení fotbalového hřiště s povrchem z umělého trávníku včetně nového
odvodnění plochy hřiště
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 10,08 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 10/2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2014
12. „ Přírodní zahrada – mateřská škola Vratimov“
Název projektu: Přírodní zahrada – mateřská škola Vratimov
PD: Ing. Jaroslav Dvořáček, Kopřivnice
Stručný popis: obnova zahrady MŠ v přírodním stylu
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 2,98 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: II. pol. 2014- I. čtvrtletí 2015
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 02/2014
13. „ Odkanalizování Vratimova Horních Datyň – I. etapa“
Název projektu: Odkanalizování Vratimova Horních Datyň – I. etapa
PD: Dopravoprojekt s.r.o., Ostrava
Stručný popis: provedení I. etapy splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
Rozpočet dle projektové dokumentace v mil.Kč: 80,7 bez DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 03/2014
Probíhá výběrové řízení na dodavatele - započato v r. 12/2013
14. „Rekonstrukce víceúčelového hřiště DDM Vratimov“
Název projektu: Rekonstrukce víceúčelového hřiště DDM Vratimov
PD: - zpracovává se - INPROS F-M, s.r.o.
Stručný popis: provedení rekonstrukce stávajícího hřiště
Rozpočet dle návrhu rozpočtu v mil.Kč: 1,04 včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 2014 (za předpokladu získání dotace)
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2014
15. „Multifunkční hřiště u Základní školy Datyňská“
Název projektu: „Víceúčelové hřiště ZŠ Vratimov včetně přístřešku
PD: INPROS F-M, s.r.o.
Stručný popis: realizace multifunkčního hřiště včetně přístřešku pro děti a tribun
Rozpočet dle PD: 3.662.187,- Kč bez. DPH
Plánovaný termín započetí projektu: srpen-září 2014 (pouze v případ získání dotace)

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: II. pol. 2014 (pouze v případě získání
dotace)
Ve Vratimově dne 08.01.2014
Informaci zpracoval:
8.1.2014, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
_______
47.
Předmět žádosti:
Žadatel prokurista firmy ARBOR servis, s. r. o., Vintířov 45, 357 35 Chodov, IČ 26326175
požádal o informaci o jmenném složení Zastupitelstva města Vratimova včetně politického
zaměření a funkce.
Odpověď:
Požadované informace jsou na webových stránkách města Vratimova www.vratimov.cz v
části "informace o městě".
Informaci zpracoval:
21. 10. 2013 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
46.
Předmět žádosti:
Žádost Arniky - Centra pro podporu občanů, ze dne 24.09.2013 o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
týkající se žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny podaných u zdejšího městského úřadu v období od
01.07.2012 do 01.07.2013
Odpověď:
Žadateli bylo odpovězeno, že v daném období bylo podáno celkem 23 žádostí o povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les, z toho 11 žádostí se týkalo dřevin u bytových či rodinných
domů na pozemcích stavebně oplocených. Z těchto 11 žádostí se 8 žádostí týkalo jiných než
ovocných stromů a v 10 případech bylo žádostem kladně vyhověno a povolení ke kácení bylo
vydáno. Dále že v žádném z případů nebylo účastníkem řízení občanské sdružení ani nebyli
dotčeni sousedé a v žádném případě nedošlo k podání odvolání občanským sdružením.

Informaci zpracoval:
01.10.2013, RNDr. Ivana Hranická, referent odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
45.
Předmět žádosti:
Žadatel Česká pirátská strana, Dalimilova 6, 130 00 Praha 3, IČ 71339698 požádala o
informaci k vyčlenění plakátovacích ploch pro vylepení volebních plakátů v souvislosti
s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Odpověď:
Starostka města může pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro volební kampaň vyhradit plochu pro
vylepení volebních plakátů, a to do 14. října 2013.
V danou chvíli však nepředpokládáme, že město bude zřizovat plochy výhradně pro tyto
volby. Pro vylepení volebních plakátů na území města Vratimova můžete použít stávající
veřejné plakátovací plochy, přičemž vylepení si zajistíte sami. Pronájem výše uvedených
ploch není stanovován.
Plakátovací plochy se nacházejí v těchto částech města Vratimova:
Vratimov
- ul. Frýdecká u č. p. 810
- ul. Datyňská u č. p. 541
- ul. Frýdecká u č. p. 138
- ul. Frýdecká naproti č. p. 164
- ul. Odboje u č. p. 377
- ul. Rakovecká u č. p. 305
Horní Datyně
- ul. V Údolí u č. p. 132
- ul. Vratimovská u č. p. 199
- ul. Vratimovská u č. p. 224
- ul. Vratimovská u točny MHD
Informaci zpracoval:
04. 09. 2013 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
44.

Předmět žádosti:
Žádost pana...
, ze dne 18.07.2013 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se subjektů, které
pro obec Vratimov zajišťují služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a
veřejnou zeleň.
Odpověď:
Žadateli bylo odpovězeno, že služby v oblasti nakládání s odpady pro obec Vratimov zajišťuje
společnost .A.S.A., spol. s r.o. na základě smlouvy na dobu neurčitou a služby v oblasti péče o
komunikace a veřejnou zeleň zajišťuje společnost Vratimovské služby, spol. s r.o. na základě
smlouvy na dobu neurčitou.
Informaci zpracoval:
29.07.2012, RNDr. Ivana Hranická, referent odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
43.
Předmět žádosti:
Žádost pana... , Vratimov, ze dne 5.6.2013 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání
kopií dokumentů týkajících se projednávání změny územního plánu a nového územního
plánu a sdělení v souvislosti s vydanou územně plánovací informací na pozemku parc. č. 24/1
v kat. území Horní Datyně.
Odpověď:
Žadateli byla zaslána požadovaná vyjádření a sděleno, že pozemek parc. č. 24/1 v kat. území
Horní Datyně byl dle územně plánovací dokumentace účinné od 14.2.1998 zařazen do zóny
N-S (zóna smíšená - území neurbanizované, nezastavitelné – volná krajina) až do doby
účinnosti nového územního plánu města Vratimova (účinnost 9.5.2012), kde byl částečně
zařazen do plochy SO (Z 157) plochy smíšené, obytné, venkovské. Z důvodu špatně čitelného
a nepřehledného mapového podkladu územně plánovací dokumentace byla nesprávně na
pozemku parc. č. 24/1 v kat. území Horní Datyně vyhodnocena zóna U-RO a vydána územně
plánovací informace č.j. MUVR 242/2008 ze dne 22.1.2008 pro stavbu rodinného domu,
žumpy a vsakovací jímky, která však dne 22.1.2009 pozbyla své platnosti.
Informaci zpracoval:
10.7.2013, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
42.
Předmět žádosti:

Žádost F. N.,
, ze dne 13.5.2013 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informací zda byl
v uplynulých 12 měsících ArcelorMittal Ostrava a.s. účastníkem řízení o vydání stavebního
povolení jako stavebník nebo vlastník stavby či pozemku, na kterém má být stavba
provedena.
Odpověď:
Žadateli bylo odpovězeno, že firma ArcelorMittal a.s. byla účastníkem řízení v roce 2012
jakožto spoluvlastník pozemku parc. č. 736/10 v kat. území Vratimov, na kterém byla
povolena stavba ocelového přístřešku pro skladování tlakových lahví.
Informaci zpracoval:
27.5.2013, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
41.
Předmět žádosti:
Žadatel požádal dne 15. 4. 2013 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se odvádění
odpadních vod z města Vratimova, respektive odkanalizování okrajové části – lokalita Na
Podlesí, dle přiložené situace.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že v dané lokalitě, město Vratimov neplánuje výstavbu kanalizace, ani
není zpracována pro město Vratimov PD, která by řešila odkanalizování této lokality.
Informaci zpracoval:
24.4.2013, Alena Václavková, referent na odboru investic a údržby obecního majetku

__________________________________________________________________________
40.
Předmět žádosti:
Firma AMA, s.r.o., IČ: 61327557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, požádala o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2013, resp.
seznam investičních/stavebních projektů, či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem
Vratimov v letech 2013 – 2015, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou
financovány z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. K těmto
projektům požaduje doložit název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční
rozpočet projektu a předpokládaný termín výběrového řízení popřípadě výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2013 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen dne 17.12.2013 usnesením č. 16/4.1
Dále bylo žadateli sděleno, že v rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:
1. „ Stavební úpravy MŠ Vratimov“
Název projektu:
Projektová kancelář:
Místek,
Stručný popis:

„ Stavební úpravy MŠ Vratimov“
INPROS F-M, s.r.o., 28. října 1639, 738 02

Frýdek-

zateplení obvodových stěn a střech, výměna části
původních okenních výplní a dveří
Rozpočet:
19,7 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 01.06.2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2013

2. „Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově“
Název projektu:

„Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a
206 na ul Frýdecká ve Vratimově“
Projektová kancelář:
ARPIK OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00
Ostrava
Stručný popis:
výměna stávajících oken a dveří za plastová,
vyregulování otopné soustavy, zateplení obvodových zdí
a střechy
Rozpočet
8.37 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.08.2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2013
3. „Sanace hydroizolace a oprava dešťové kanalizace Kulturního domu č. p. 224 v Horních
Datyních“
Název projektu:

„Sanace hydroizolace a oprava dešťové kanalizace
Kulturního domu č. p. 224 v Horních Datyních“
Projektová kancelář:
Ing. Dušan Václavík, Jaklovecká 1833/13, 710 00
Ostrava,
Stručný popis:
oprava dešťové kanalizace budovy,oprava venkovní
drenáže, oprava vnitřního odvodnění, sanace vlhkého
zdiva
Rozpočet
2.49 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2013
4. „Oprava obložení stropu v sále a vestibulu a elektroinstalace v sále a přilehlých
prostorách v budově KS, Frýdecká 1000, Vratimov“
Název projektu:

„Oprava obložení stropu v sále a vestibulu a
elektroinstalace v sále a přilehlých prostorách v budově
KS, Frýdecká 1000, Vratimov“
Projektová kancelář:
projekt bude dopracován
Stručný popis:
oprava podhledů sálu a přilehlé části vestibulu včetně
oprava elektroinstalace osvětlení a zásuvkových obvodů
sálu a přilehlých prostor včetně nouzového osvětlení
včetně rozvodnic
Rozpočet:
2,37 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.07.2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2013

6. „Výměna oken v budovách ve vlastnictví města Vratimova - ZŠ, Masarykovo náměstí
192, Vratimov, správní budova Vratimovských služeb s.r.o, J. Žemly 1083, Vratimov a I.
etapa výměny oken v Novém nákupním středisku, Frýdecká 1094, Vratimov“
Název projektu:

Projektová kancelář:
Stručný popis:

„Výměna oken v budovách ve vlastnictví města
Vratimova - ZŠ, Masarykovo náměstí 192, Vratimov,
správní budova Vratimovských služeb s.r.o, J. Žemly
1083, Vratimov a I. etapa, výměny oken v Novém
nákupním středisku, Frýdecká 1094, Vratimov“
projekt není v současné době zpracován
výměna dřevěných oken za plastová s požadovaným
prostupem tepla U = 1,2 W/m2K včetně venkovních a
vnitřních parapetů, zednických oprav venkovního a
vnitřního ostění a dodávka a montáže žaluzií
v požadovaném rozsahu

Rozpočet:
2.9 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.07.2013 - škola
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2013
7. Oprava MK ul. U Padolu
Název projektu:
Oprava MK ul. U Padolu
Projektová kancelář:
projektová dokumentace není v současné době zpracována
Stručný popis:
oprava živičného povrchu MK o délce 360 m
Rozpočet:
0,9 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
8. Oprava MK ul. U Strouhy
Název projektu:
Oprava MK ul. U Strouhy
Projektová kancelář:
projektová dokumentace není v současné době zpracována
Stručný popis:
oprava částečně zpevněného povrchu MK o délce 160 m
Rozpočet:
0,4 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
9. Oprava MK ul. Višňová
Název projektu:
Oprava MK ul. Višňová
Projektová kancelář:
projektová dokumentace není v současné době zpracována
Stručný popis:
oprava povrchu MK
Rozpočet:
0,7 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 08/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013

10. Rekonstrukce chodníku podél ul. Datyňská včetně zálivu pro AZ Nová Škola
Název projektu:

Rekonstrukce chodníku podél ul. Datyňská včetně zálivu pro
AZ Nová Škola
Projektová kancelář:
Ing. Stanislav Ostruška, Ostravice č.p. 770, 739 14 Ostravice
Stručný popis:
rekonstrukce stávajícího chodníku ul. Datyňská ve Vratimově
u ZŠ vč. výstavby autobusového zálivu na siln.II/478
Rozpočet:
2,7 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
11. Stanoviště pro cykloturisty v lese Důlňák
Název projektu:
Projektová kancelář:
Stručný popis:

Stanoviště pro cykloturisty v lese Důlňák
projekční kancelář Ch. Kirkopulos, Poděbradova 24, Ostrava
vybudování dřevěného přístřešku, včetně vybavení
doplňkových prvků a zpevněné plochy
Rozpočet:
119 tis. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
Kromě výše uvedených akcí plánuje město Vratimov v následujícím období, tedy v letech
2014-2015 tyto akce:
1. Odkanalizování Vratimova Horních Datyň
Název projektu:
Projektová kancelář:

Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň I. etapa
Dopravoprojekt Ostrava, spol. s.r.o. Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava
Stručný popis:
výstavba gravitační kanalizace pro napojení 900 EO, a výstavba
ČOV v k.ú. Horní Datyně. Délka kanalizačních řádů 5,5 km.
Rozpočet:
80,7 mil. Kč bez DPH
Plánovaný termín zahájení:
I. čtvrtletí 2014 (dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace)
Termín výběru dodavatele: cca 08/2013
2. Stavební úpravy domu č. p. 820-825 Vratimov
Název projektu:
Projektová kancelář:
Stručný popis:

Rozpočet:
Plánovaný termín zahájení:
Termín výběru dodavatele:

Stavební úpravy domu č. p. 820-825 Vratimov
ARPIK OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00
Ostrava
výměna stávajících oken a dveří za plastová, zateplení
obvodových zdí a střechy
23 mil. Kč bez DPH
není stanoven (2014-2015)
není stanoven

3. Stavební úpravy domu č.p. 830-832 Vratimov
Název projektu:
Projektová kancelář:
Stručný popis:

Rozpočet:
Plánovaný termín zahájení:
Termín výběru dodavatele:

Stavební úpravy domu č. p. 820-825 Vratimov
ARPIK OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00
Ostrava
výměna stávajících oken a dveří za plastová, zateplení
obvodových zdí a střechy
8,3 mil. Kč bez DPH
není stanoven (2014-2015)
není stanoven

Informaci zpracoval:
27.2.2013, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
39.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala dne
20. 1. 2013 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem
Vratimov na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů.
K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Vratimova
dne 17.12.2013 usnesením č. 16/4.1.
Dále bylo žadateli sděleno, že v rozpočtu města jsou pro letošní rok plánovány tyto akce:
1. „ Stavební úpravy MŠ Vratimov“
Název projektu:
Stručný popis:

„ Stavební úpravy MŠ Vratimov“
zateplení obvodových stěn a střech, výměna části
původních okenních výplní a dveří
Rozpočet:
19,7 mil. včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 01.06.2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2013
2. „Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově“

Název projektu:

„Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a
206 na ul Frýdecká ve Vratimově“
Stručný popis:
výměna stávajících oken a dveří za plastová,
vyregulování otopné soustavy, zateplení obvodových zdí
a střechy
Rozpočet
8.37 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.08.2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2013
3. „Sanace hydroizolace a oprava dešťové kanalizace Kulturního domu č. p. 224 v Horních
Datyních“
Název projektu:

„Sanace hydroizolace a oprava dešťové kanalizace
Kulturního domu č. p. 224 v Horních Datyních“
Stručný popis:
oprava dešťové kanalizace budovy,oprava venkovní
drenáže, oprava vnitřního odvodnění, sanace vlhkého
zdiva
Rozpočet
2.49 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07/2013
4. „Oprava obložení stropu v sále a vestibulu a elektroinstalace v sále a přilehlých
prostorách v budově KS, Frýdecká 1000, Vratimov“
Název projektu:

„Oprava obložení stropu v sále a vestibulu a
elektroinstalace v sále a přilehlých prostorách v budově
KS, Frýdecká 1000, Vratimov“
Stručný popis:
oprava podhledů sálu a přilehlé části vestibulu včetně
oprava elektroinstalace osvětlení a zásuvkových obvodů
sálu a přilehlých prostor včetně nouzového osvětlení
včetně rozvodnic
Rozpočet:
2,37 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.07.2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2013
6. „Výměna oken v budovách ve vlastnictví města Vratimova - ZŠ, Masarykovo náměstí
192, Vratimov, správní budova Vratimovských služeb s.r.o, J. Žemly 1083, Vratimov a I.
etapa výměny oken v Novém nákupním středisku, Frýdecká 1094, Vratimov“
Název projektu:

„Výměna oken v budovách ve vlastnictví města
Vratimova - ZŠ, Masarykovo náměstí 192, Vratimov,
správní budova Vratimovských služeb s.r.o, J. Žemly
1083, Vratimov a I. etapa, výměny oken v Novém
nákupním středisku, Frýdecká 1094, Vratimov“

Stručný popis:

výměna dřevěných oken za plastová s požadovaným
prostupem tepla U = 1,2 W/m2K včetně venkovních a
vnitřních parapetů, zednických oprav venkovního a
vnitřního ostění a dodávka a montáže žaluzií
v požadovaném rozsahu

Rozpočet:
2.9 mil. včetně DPH.
Plánovaný termín započetí projektu: 01.07.2013 - škola
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2013
7. Oprava MK ul. U Padolu
Název projektu:
Oprava MK ul. U Padolu
Stručný popis:
oprava živičného povrchu MK o délce 360 m
Rozpočet:
0,9 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
8. Oprava MK ul. U Strouhy
Název projektu:
Oprava MK ul. U Strouhy
Stručný popis:
oprava částečně zpevněného povrchu MK o délce 160 m
Rozpočet:
0,4 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
9. Oprava MK ul. Višňová
Název projektu:
Oprava MK ul. Višňová
Stručný popis:
oprava povrchu MK
Rozpočet:
0,7 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 08/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
10. Rekonstrukce chodníku podél ul. Datyňská včetně zálivu pro AZ Nová Škola
Název projektu:

Rekonstrukce chodníku podél ul. Datyňská včetně zálivu pro
AZ Nová Škola
Stručný popis:
rekonstrukce stávajícího chodníku ul. Datyňská ve Vratimově
u ZŠ vč. výstavby autobusového zálivu na siln.II/478
Rozpočet:
2,7 mil. Kč vč. DPH
Plánovaný termín zahájení: 07/2013
Termín výběru dodavatele: 05/2013
11. Stanoviště pro cykloturisty v lese Důlňák
Název projektu:

Stanoviště pro cykloturisty v lese Důlňák

Stručný popis:
Rozpočet:
Plánovaný termín zahájení:
Termín výběru dodavatele:

vybudování dřevěného přístřešku,
doplňkových prvků a zpevněné plochy
119 tis. Kč vč. DPH
07/2013
05/2013

včetně

vybavení

Informaci zpracoval:
27.2.2013, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
38.
Předmět žádosti:
Pan D. H. požádal o poskytnutí identifikačních údajů o orgánu územní samosprávy a o místně
příslušných orgánech ve vztahu k němu.
Odpověď:
Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372, spádová PSČ 739 32
Místně příslušné instituce:
- Finanční úřad Ostrava I
- Úřad práce Ostrava, kontaktní pracoviště Ostrava-Vítkovice
- Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava
- Okresní soud ve Frýdku-Místku
- Policie ČR, služebna Vratimov
- Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostrava
- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace statutárního města Ostravy
- Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce Olomouc
- Celní úřad Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava.
Informaci zpracoval:
14. 12. 2012 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
37.
Předmět žádosti:
V. Ch.,
požádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí podkladů

pasportizace ul. U Březinek ve Vratimově od jejího počátku vč. archivovaných dokumentací.
K tomuto požaduje doložit pasportizační listy, zákresy pasportizací do map katastru
nemovitostí nebo jiných grafických znázornění.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že ulice U Březinek ve Vratimově je vedena v pasportu místních
komunikací. Jedná se o místní komunikaci (dále jen MK) č. 5c, ul. U Březinek, která je
v pasportu MK již minimálně od roku 1977.
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv (Veřejné cesty, Místní a účelové pozemní
komunikace) k problematice evidence a zařazování MK do pasportu MK uvádí, následující:
„Místní komunikace, z nichž mnohé svému účelu slouží už od nepaměti, musí být zařazený
do tzv. sítě místních komunikací“.
Základem této sítě jsou pozemní komunikace, které ke dni účinnosti současného zákona o
pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (tj. k 1. 4. 1997) prokazatelně splňovaly podmínky
stanovené prováděcím předpisem k dřívějšímu silničnímu zákonu (Vyhláška federálního
ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb, kterou se provádí zákon č. 135/1961 Sb.), tj. MK
splňovala některou z následujících podmínek:
a) byla na území zastavěném nebo určeném k souvislému zastavění
b) vzájemně spojovala dvě obce, popřípadě části obce a byla pro toto spojení dopravně
významná
c) spojovala obec se železniční stanicí, žel. zastávkou, letištěm nebo přístavem, pokud
jako účelová komunikace nesloužila převážně provozu nebo správě těchto zařízení
d) spojovala obec se hřbitovem
Tyto MK jsou automaticky i dnes považovány za místní komunikace.
V pasportu MK z listopadu 1977, který má město Vratimov k dispozici, je MK ul. U Březinek
evidována pod č. 24c, v délce 400 m. Z dochované dokumentace nelze dovodit, kým byl
pasport MK schválen. Dle tehdy platného zákona o pozemních komunikacích se nevydávalo
rozhodnutí o zařazení MK do pasportu MK v případech stanovených tímto zákonem (viz
výše).
V pasportu MK z roku 1997 je MK ul. U Březinek evidována pod č. 5c v délce 400 m
V pasportu MK z roku 2005 je MK ul. U Březinek evidována pod č. 5c, v délce 394 m.
V pasportu MK z roku 2010 je MK ul. U Březinek evidována pod č. 5c, v délce 394 m. Lze
předpokládat, že aktualizací pasportu MK v roce 2010 došlo k přeměření a upřesnění délky
MK.
V příloze byly zaslány výřezy z grafické části pasportů MK a výpisy tabulkové části pasportů
MK, tak jak jdou po sobě od r. 1977 do roku 2010.

Informaci zpracoval:
2. 7. 2012, Romana Drabinová, referent odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
36.

Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala dne
28. 3. 2012 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem
Vratimov na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů.
K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na
dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2012 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen usnesením č. j. 10/2.1 dne 27.02. 2012.
V rozpočtu města pro letošní rok je zahrnuta realizace (dokončení) stavby kanalizace
s názvem akce: Odkanalizování části Vratimov (lokalita Podlesí, t.j. ul. Na Podlesí, U Březinek
a část ul. Karla Velčovského), na kterou bylo provedeno výběrové řízení v roce 2010 a
vítězným uchazečem je společnost Vodostav Ostrava, spol. s.r.o., Gorkého 28, 702 00
Ostrava, s nabídkovou cenou 15.267.553,- Kč bez DPH. Tato akce je financována z dotačního
titulu v rámci programu OPŽP.
Dále jsou v rozpočtu města na r. 2012 zahrnuty tyto výdaje na investiční akce:
- „Rekonstrukce hřiště na ul. U Stadionu“, termín realizace a také výběrové řízení na
zhotovitele v tomto případě závisí na získání dotace v r. 2012. Realizační náklady dle
rozpočtu projektanta činí na tuto stavbu 9.387.956,- vč. DPH.
- „Stavební úpravy výdejny jídel v ZŠ TGM ve Vratimově. Předpokládané náklady na tyto
stavební úpravy činí 2.000.000,- Kč vč. DPH. Předpokládaný termín na výběrové řízení na
zhotovitele této akce je červen letošního roku.
- „Rekonstrukce chodníku v úseku od ul. Odboje po restauraci Nimrod“. Dílo je
v předpokládané celkové ceně 6.542.974,- Kč vč. DPH. Na tuto akci je nyní prováděno
výběrové řízení na zhotovitele
- „Oprava místních komunikací v lokalitě „Podlesí“, s předpokládanou hodnotou dle
projektu 4.800.000,- Kč vč. DPH. Na dodavatele již bylo provedeno výběrové řízení, ve
kterém podala nejvýhodnější nabídku spol. Vodostav s nabídkovou cenou na zhotovení
díla ve výši 4.712796,- Kč vč. DPH.
- „Plynofikace a provedení ústředního vytápění budovy“ MŠ Horní Datyně, včetně
zpracování PD je v rozpočtu města vyčleněna částka 950.000,- Kč. Nyní je zpracovávána
PD a předpokládaný termín na výběrové řízení na zhotovitele této akce je červen
letošního roku
- „Revitalizace budovy domu s pečovatelskou službou č.p. 205 na ul Frýdecká ve
Vratimově“, v předpokládané hodnotě ve výši 4.437.907,- Kč vč. DPH, termín realizace i
výběrového řízení na zhotovitele stavby v letošním roce závisí na získání dotace, o
kterou je zažádáno.
- „Revitalizace budovy domu s pečovatelskou službou č.p. 206 na ul. Frýdecká ve
Vratimově“, v předpokládané hodnotě ve výši 4.502.574,- Kč vč. DPH, termín realizace i
výběrového řízení na zhotovitele stavby závisí na získání dotace, o kterou je zažádáno.

-

„Stavební úpravy domu č.p. 808-810“ jsou dle PD předpokládané náklady na provedení
díla 7.944.931,- Kč vč. DPH. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby.

Ostatní plánované akce nejsou investičního charakteru a jedná se zejména o opravy.

Informaci zpracoval:
20.04. 2012, Miloslav Blažek, odbor investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
35.
Předmět žádosti:
Žádost J. K.,
podaná prostřednictvím firmy FULL PROJECT s.r.o., IČ 27106209, se
sídlem Střelniční 2, Ostrava ze dne 08.02.2012 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se časového
předpokladu zpracování územní studie dle návrhu nového územního plánu ve vztahu k
pozemkům parc. č.74/26, 74/27 v kat. území Horní Datyně a doby schválení návrhu
územního plánu a následného využití pozemků k výstavbě rodinných domů.
Odpověď:
Žadateli bylo odpovězeno, že v současné době návrh nového územního plánu ještě není
schválen a vydán, bude probíhat opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů a
osob, a proto není možné sdělit kdy přesně bude nový územní plán v platnosti, kdy tedy
bude možno pozemky parc. č. 74/26 a 74/27 v kat. území Horní Datyně využít k výstavbě
rodinných domů a zda bude nutno pro ně zpracovávat územní studii.
Dále bylo žadateli sděleno, že po vydání nového územního plánu a v případě nutnosti
zpracovávat pro některé oblasti územní studie, bude toto odvislé na množství finančních
prostředků města Vratimova.
Informaci zpracoval:
10.02.2012, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
34.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala dne
11. 1. 2012 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem
Vratimov na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů.

K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2012 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až 27. 2. tohoto roku, a proto je jeho požadavek předčasný, neboť požadované
informace nejsou v současné době ve schválené podobě k dispozici. Požadované informace
bude možné poskytnout až po schválení rozpočtu pro letošní rok zastupitelstvem města.
Informaci zpracoval:
17. 1. 2012, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
33.
Předmět žádosti:
Firma AMA, s.r.o., IČ: 61327557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, požádala o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2012, resp.
seznam investičních/stavebních projektů, či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem
Vratimov v letech 2012 – 2014, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou
financovány z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. K těmto
projektům požaduje doložit název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční
rozpočet projektu a předpokládaný termín výběrového řízení popřípadě výherce.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2012 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až 27. února letošního roku, a proto je jejich požadavek předčasný, neboť
požadované informace nejsou v současné době v úplné podobě k dispozici. Požadované
informace bude možné poskytnout až po schválení rozpočtu pro rok 2012 zastupitelstvem
města. V současné době lze pouze konstatovat, že v letošním roce bude dokončena realizace
stavby kanalizace s názvem akce: Odkanalizování části Vratimov (lokalita Podlesí, t.j. ul. Na
Podlesí, U Březinek a část ul. Karla Velčovského), na kterou již bylo provedeno výběrové
řízení a vítězným uchazečem je společnost Vodostav Ostrava, spol. s.r.o., Gorkého 28, 702 00
Ostrava, s nabídkovou cenou 15.267.553,- Kč bez DPH. Tato akce je financována z dotačního
titulu v rámci programu OPŽP.
Informaci zpracoval:
17. 1. 2012, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
32.

Předmět žádosti:
Firma HORIZONT – NARE s.r.o., Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín, IČ 25867555, požádala dne
4. 1. 2012 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se týkající se zaslání investičních plánů
města Vratimov pro rok 2012, resp. investice, které budou spojeny s řešením
bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin
( výtahů pro ZTP), nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2012 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až 27. února 2012, a proto je jeho požadavek předčasný, neboť požadované
informace nejsou v současné době ve schválené podobě k dispozici. Požadované informace
bude možné poskytnout až po schválení rozpočtu pro letošní rok zastupitelstvem města.
Informaci zpracoval:
17. 1. 2012, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
31.
Předmět žádosti:
Pan Mgr. J. M. požádal o informaci o působnosti města.
Odpověď:
Byl vyplněn formulář na internetové adrese http:// www.geotrips.eu/cs/studie-elektronickeprezentace-mest-2011.
Informaci zpracoval:
2. 1. 2012 Ing. Renáta Mičulková, sekretariát
__________________________________________________________________________
30.
Předmět žádosti:
PIA Reality s.r.o., Vítkovická 3276/2A, 702 00 Ostrava , požádala o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
týkající se vyjádření, zda jsou pozemky parc.č. 531, 532/2, 533, PK 1296 a PK 1298/2, k.ú.
Vratimov vhodné dle územního plánu k výstavbě rodinných domů resp. sdělení, jaké
regulativy zde dle územního plánu platí.
Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že pozemky parc.č. 531, 532/2, 533, PK 1296 a PK 1298/2, k.ú.
Vratimov nejsou dle platného územního plánu vč. jeho pozdějších změn určeny k výstavbě
rod. domů. Pozemky parc.č. 531, 532/2 a 533, k.ú. Vratimov se nacházejí v zóně U-P a
pozemky PK 1296 a 1298/2, k.ú. Vratimov v zóně U-S. V příloze byly žadateli zaslány
regulační podmínky obou těchto zón.
Informaci zpracoval:
23. 3. 2011, Šárka Svěnčíková, referent odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
29.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala dne
9. 3. 2011 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem
Vratimov na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů.
K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na
dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2011 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen usnesením č. j. 3/2.1 dne 28. 2. 2011.
V rozpočtu města pro letošní rok je zahrnuta realizace stavby kanalizace s názvem akce:
Odkanalizování části Vratimov (lokalita Podlesí, t.j. ul. Na Podlesí, U Březinek a část ul. Karla
Velčovského), na kterou již bylo provedeno výběrové řízení v loňském roce a vítězným
uchazečem je společnost Vodostav Ostrava, spol. s.r.o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava,
s nabídkovou cenou 15.267.553,- Kč bez DPH. Tato akce bude financována z dotačního titulu
v rámci programu OPŽP.
Dále je v rozpočtu města zahrnuta finanční částka na realizaci stavby s názvem akce
„Stavební úpravy části 1. a 2. NP budovy ZŠ TGM ve Vratimově za účelem realizace tříd pro
ZUŠ Vratimov. Předpokládané náklady na tyto stavební úpravy činí 2.884.000,- Kč.
Předpokládaný termín na výběrové řízení na zhotovitele této akce je cca květen letošního
roku.
Ostatní plánované akce nejsou investičního charakteru a jedná se zejména o opravy.
Informaci zpracoval:
21. 3. 2011, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________

28.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala dne
7. 1. 2011 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města
Vratimov pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem
Vratimov na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů.
K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na
dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2011 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až na konci února letošního roku, a proto je jejich požadavek předčasný, neboť
požadované informace nejsou v současné době k dispozici. Požadované informace bude
možné poskytnout až po schválení rozpočtu pro letošní rok zastupitelstvem města.
V současné době lze pouze konstatovat, že v prvním čtvrtletí je plánováno započetí realizace
stavby kanalizace s názvem akce: Odkanalizování části Vratimov (lokalita Podlesí, t.j. ul. Na
Podlesí, U Březinek a část ul. Karla Velčovského), na kterou již bylo provedeno výběrové
řízení v letošním roce a vítězným uchazečem je společnost Vodostav Ostrava, spol. s.r.o.,
Gorkého 28, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 15.267.553,- Kč bez DPH. Tato akce bude
financována z dotačního titulu v rámci programu OPŽP.
Informaci zpracoval:
12. 1. 2011, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
27.
Předmět žádosti:
Občanské sdružení Oživení a Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Univerzity Karlovy – Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky požádalo o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání kopie písemné Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek, zpracované na základě § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
vypracované k městem Vratimov zadané veřejné zakázce vedené ISVZ pod evidenčním
číslem 60047428
Odpověď:
Žadateli byla požadovaná kopie Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zaslána poštou na
jím uvedenou adresu

Informaci zpracoval:
10. 1. 2011, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
26.
Předmět žádosti:
Firma AMA, s.r.o., IČ: 61327557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, požádala o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2011, resp.
seznam projektů, které jsou plánovány městem Vratimov na rok 2011 a budou financovány
z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. K těmto projektům požadují
doložit rozpis projektu, rozpočet projektu a plánovaný termín započetí projektu a
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2011 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až v únoru roku 2011, a proto je uvedený požadavek předčasný, neboť
požadované informace nejsou v současné době v úplné podobě k dispozici. Požadované
informace bude možné poskytnout až po schválení rozpočtu pro rok 2011 zastupitelstvem
města. V současné době lze pouze konstatovat, že v prvním čtvrtletí je plánováno započetí
realizace stavby kanalizace s názvem akce: Odkanalizování části Vratimov (lokalita Podlesí,
t.j. ul. Na Podlesí, U Březinek a část ul. Karla Velčovského), na kterou již bylo provedeno
výběrové řízení v letošním roce a vítězným uchazečem je společnost Vodostav Ostrava, spol.
s.r.o., Gorkého 28, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 15.267.553,- Kč bez DPH. Tato akce
bude financována z dotačního titulu v rámci programu OPŽP.
Informaci zpracoval:
22. 12. 2010, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
25.
Předmět žádosti:
Pan Mgr. J. M., požádal o informaci o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci
obce.
Odpověď:
Byl vyplněn formulář
moravskoslezskykraj.

na

www.geotrips.eu/cs/studie-webove-prezentace-obci-2010-

Informaci zpracoval:
21. 12. 2010 Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

__________________________________________________________________________
24.
Předmět žádosti:
1. Žádost manželů o informaci, které firmy provozují svou činnost v areálu bývalého JZD
na ulici Spojovací v Horních Datyních (upozornění, že areál není označen informativní
tabulí o firmách podnikajících v tomto areálu),
2. zda mají povolení ke stavebním úpravám bývalého kravína, jaký účel užívání bude mít
budova bývalého kravína a jak ovlivní životní prostředí v okolí areálu a
3. zda vlastníci sousedních nemovitostí budou přizváni jako účastníci k řízení o změně
užívání stavby.
Odpověď:
1. V areálu firmy FRANCIS AND COMPANY, spol. s r.o. na pozemcích parc. č. 277/3,
277/13, 277/11, 277/4, 277/1, 277/6, 277/7, 277/2, 277/5, 420, 277/8, 277/9, 277/10,
277/12 v kat. území Horní Datyně působí firma FRANCIS AND COMPANY, spol. s r.o. a
dále pak má vlastník pozemků uzavřenou nájemní smlouvu s firmou Auto servis CAR
GUYS s.r.o. (nyní přejmenovaná na Auto servis Carnel s.r.o.) avšak v současné době
ještě v areálu nepodniká. Další firmy, dle sdělení vlastníka, v areálu nepodnikají ani
nemají uzavřeny nájemní smlouvy. Areál při kontrolní prohlídce byl označen
informativní tabulí s údaji o firmě podnikající na výše uvedených pozemcích (pozn.
dohlídka nad označováním právnických osob či fyzických osob podnikajících na
provozovnách však není v kompetenci stavebního úřadu).
2. V části objektu bývalého kravína, dnes objektu na dřevovýrobu, probíhají zmiňovaným
nájemcem drobné stavební úpravy, které byly podřazeny pod § 103 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.
3. Podle sdělení vlastníka areálu bude nájemce žádat u zdejšího stavebního úřadu o
změnu užívání části stavby (pravděpodobně na autoservis osobních automobilů)
v souladu s § 126 a 127 stavebního zákona. Okruh účastníků řízení se pak bude odvíjet
od samotného účelu užívání, jeho rozsahu, posouzení účinků na okolí, dotčení práv
třetích osob a na charakteru projednání. Toto posouzení jakým způsobem bude změna
povolena včetně případného okruhu účastníků řízení v rámci řízení o změně užívání
stavby bude vycházet až na základě předloženého návrhu stavebníka a současně i
předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů.
Informaci zpracoval:
6. 12. 2010, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
23.
Předmět žádosti:

Pan Mgr. P. K., Nový Jičín požádal o informaci o vydaných rozhodnutích podle § 5 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za uplynulé 3 roky.
Odpověď:
Tímto Vám sdělujeme, že ve výše uvedeném období ze strany Městského úřadu Vratimov
nebylo vydáno žádné rozhodnutí v souladu s § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Informaci zpracoval:
25. 11. 2010 Ing. Renáta Mičulková, tajemnice
__________________________________________________________________________
22.
Předmět žádosti:
Paní M. R., požádala o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se sdělení, zda pozemky parc. č.
2899/2 a 1826 k. ú. Vratimov jsou zařazeny do pasportu pozemních komunikací nebo jsou
účelovými komunikacemi.
Odpověď:
Žadatelce bylo sděleno, že pozemek parc. č. 2899/2 k. ú. Vratimov, využití pozemku ostatní
plocha – ostatní komunikace se nachází pod místní komunikací č. 50c ul. Vodárenská. Tato
komunikace je zařazena do kategorie místních komunikací III. třídy.
K pozemku parc. č. 1826 k. ú. Vratimov, využití pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace, jsme uvedli, že tento pozemek není zapsán na LV. Jedná se zřejmě o pozemek
PK 1048/2 k. ú. Vratimov, který je v podílovém spoluvlastnictví. Komunikace, která se na
tomto pozemku nachází, není zařazena do kategorie místní komunikace, vykazuje však
známky komunikace účelové.
Informaci zpracoval:
24. 10. 2010, Romana Drabinová, referent odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
21.
Předmět žádost:
Paní P. S., požádala o sdělení zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území
města Vratimova místní referendum.
Odpověď:
Tímto Vám sdělujeme, že na území města Vratimova ve výše uvedeném období se
neuskutečnilo žádné místní referendum.

Informaci zpracoval:
10. 11. 2010 Ing. Renáta Mičulková, tajemnice
__________________________________________________________________________
20.
Předmět žádosti:
Žádost paní M. M. o informaci týkající se pozemku parc. č. PK 568 v kat. území Vratimov a
jeho využití z hlediska schváleného územního plánu.
Odpověď:
Pozemek parc. č. PK 568 v kat. území Vratimov se nachází z hlediska schváleného územního
plánu města Vratimova, účinného od 14. 2. 1998 včetně jeho změn v zóně N-Z (zemědělská),
ve které je přípustná zemědělská výroba, výstavba zařízení související se zemědělskou
výrobou, výstavba technické infrastruktury a účelových komunikací a cyklostezek. V této
zóně je nepřípustná výstavba nových obytných objektů, nezemědělských výrobních zařízení,
sportovních a rekreačních zařízení, hospodářských budov, zahradních domků, garáží, není
povoleno zřizování zahrádkových osad, trvalého oplocení a provádění změn kultur pozemků
na zahrady.
Informaci zpracoval:
4. 11. 2010, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
19.
Předmět žádosti:
1. Žádost manželů o informaci, zda firma podnikající v areálu bývalého JZD na ulici
Spojovací v Horních Datyních má ke stavebním úpravám plechového hangáru, původně
sloužícího ke skladování slámy, povolení ke změně užívání, jaký bude účel užívání
objektu a jak změna ovlivní životní prostředí v okolí areálu.
2.

Jakým způsobem bylo naloženo s našimi připomínkami, požadavky a podněty k zadání
Územního plánu Vratimova a týkajícími se využití areálu bývalého JZD v Horních
Datyních.

Odpověď:
1. Na přístřešku umístěném na pozemku parc. č. st. 420 v kat. území Horní Datyně byly
provedeny stavební úpravy spočívající v dřevěném opláštění severozápadní stěny
objektu s ponecháním dvou vstupních otvorů. Pro tyto stavební úpravy nebylo zdejším
stavebním úřadem vydáno žádné opatření či rozhodnutí. V době konání kontrolní
prohlídky bylo v objektu uskladněno malé množství dřeva a dřevěných polotovarů. Účel

užívání a jeho vliv na životní prostředí v okolí areálu bude zjištěn v rámci samostatného
správního řízení zdejšího stavebního úřadu.
2.

Podněty, připomínky a požadavky manželů, které byly podepsány i jinými vlastníky
pozemků a rodinných domů v bezprostřední blízkosti areálu bývalého JZD, byly předány
zpracovateli Územního plánu Vratimov Urbanistickému středisku, s.r.o. v Ostravě, který
v současné době zpracovává samotný návrh Územního plánu Vratimov.

Informaci zpracoval:
12. 10. 2010, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
18.
Předmět žádosti:
Žádost pana P. G. o informaci, která firma provádí svou činnost v areálu bývalého JZD na ulici
Spojovací v Horních Datyních s upozorněním, že areál není označen, přesto činnost firmy je
zřejmá.
Odpověď:
Vlastníkem pozemků parc. č. 277/3, 277/13, 277/11, 277/4, 277/1, 277/6, 277/7, 277/2,
277/5, 420277/8, 277/9, 277/10, 277/12 v kat. území Horní Datyně a zároveň i jediným
provozovatelem objektů v areálu je firma FRANCIS AND COMPANY, spol. s r.o.. V současné
době je užíván pouze jeden objekt v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Označení objektu
názvem a dalšími povinnými údaji provozující firmy bylo provedeno ihned při kontrolní
prohlídce.
Informaci zpracoval:
2. 6. 2010, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
17.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2010,
resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem Vratimov na rok 2010 a budou
financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů. K těmto projektům požaduje
doložit rozpis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2010 byl Zastupitelstvem města Vratimova
schválen usnesením č. j. 23/4.1 dne 15. 3. 2010. Plánované investice se týkají pouze akce
„Odkanalizování části Vratimov“ ( lokalita Podlesí, t. j. ul. Na Podlesí, U Březinek a část ul. K.
Velčovského). Jedná se o dostavbu splaškové kanalizace v uvedené lokalitě o celkové délce
3,14 km. Rozpočet na realizaci této stavby činí 29,8 mil. Kč bez DPH. Termín započetí
realizace této akce závisí na termínu rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP, předpokládaný
termín je předběžně stanoven na 3 čtvrtletí letošního roku, předpokládaný termín
výběrového řízení na zhotovitele stavby je plánován na červenec letošního roku.
Ostatní plánované akce nejsou investičního charakteru a jedná se zejména o opravy.
Informaci zpracoval:
13. 4. 2010, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
_________________________________________________________________________
16.
Předmět žádosti:
Pan S. B. požádal o informaci o počtu nahlášených psů městu Vratimov, kteří podléhají
poplatkové povinnosti podle obecně závazné vyhlášky, a to k 1. 1. 2010.
Odpověď:
Město Vratimov eviduje 916 psů, kteří podléhají poplatkové povinnosti dle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2008 o místních poplatcích.
Informaci zpracoval:
30. 3. 2010 Zita Valešová, finanční odbor
__________________________________________________________________________
15.
Předmět žádosti:
Paní A. D. požádala o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se výše pokut na jednoho
stavebníka stanovených za přestupek proti stavebnímu zákonu (zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) podle § 178 odst. 1
písm. a) téhož zákona – provádění stavby bez ohlášení stavebnímu úřadu, a to za období let
2007 – 2008. Paní se konkrétně jednalo pouze o „černé“ stavby rodinných domů.
Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v období od počátku roku 2007 do konce roku 2008 nedošlo místně
a věcně příslušným správním orgánem – Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního
prostředí – k projednání přestupků dle § 178 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, týkajících se
provádění stavby rodinného domu bez ohlášení stavebnímu úřadu.
Informaci zpracoval:
1. 2. 2010, Lenka Podešvová, referent odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
14.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2010,
resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem Vratimov na rok 2010 a budou
financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů. K těmto projektům požaduje
doložit rozpis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2010 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až v březnu letošního roku, a proto je jejich požadavek předčasný, neboť
požadované informace nejsou v současné době k dispozici. Požadované informace bude
možné poskytnout až po schválení rozpočtu pro letošní rok zastupitelstvem města
Informaci zpracoval:
26. 1. 2010, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
13.
Předmět žádosti:
Pan Ing. R. D. požádal o poskytnutí informací dle zákona č. 109/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, týkajících se:
a) sdělení ceny za 1 m2 plochy bytu prodávaných nájemníkům v rámci „privatizace“ bytového
fondu obce od 9/2004 – 12/2004, v r. 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009.
b) kopie jednotlivých usnesení orgánů obce, ve kterých bylo rozhodnuto o prodeji bytového
fondu obce za období od 9/2004 do 12/2009.
Odpověď:

Ad. a)
V uvedeném období byly prodávány byty stávajícím nájemcům v r. 2005. Celková plocha
prodávaných bytů byla 3.189,93 m2, a byly dle rozhodnutí zastupitelstva města navrženy k
prodeji za 35% odhadní ceny to je za 5.613.534,50 Kč. Z toho plyne, že za 1 m2 zaplatili
kupující 1.759,77 Kč.
Ad. b)
1. O prodeji bytů bylo rozhodnuto zastupitelstvem města dne 13.9.2004 vyhlášením záměru
prodeje bytových jednotek pod č.j. 17/9.13.2 :
Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr prodat 6 bytových jednotek v domě č. p. 606 na
ulici Frýdecké ve Vratimově parc. č. 483 k. ú. Vratimov včetně parc. č. 483 k.ú. Vratimov zastavěná plocha a nádvoří , 6 bytových jednotek v domě č. p. 607 na ul. Frýdecké ve
Vratimově parc. č. 484 k. ú. Vratimov včetně parc. č. 484 k.ú. Vratimov - zastavěná
plocha a nádvoří, 9 bytových jednotek v domě č. p. 608 na ul. Frýdecké ve Vratimově
parc. č. 485 k. ú. Vratimov včetně parc. č. 485 k. ú. Vratimov - zastavěná plocha a
nádvoří, 6 bytových jednotek v domě č. p. 609 na ul. Frýdecké ve Vratimově parc. č. 486
k. ú. Vratimov včetně parc. č. 486 k.ú. Vratimov - zastavěná plocha a nádvoří, 6 bytových
jednotek v domě č.p. 610 na ul. Frýdecké ve Vratimově parc.č. 487 k. ú. Vratimov včetně
parc. č. 487 k. ú. Vratimov - zastavěná plocha a nádvoří, 6 bytových jednotek v domě č.p.
611 na ul. Frýdecké ve Vratimově parc.č. 488 k. ú. Vratimov včetně parc. č. 488 k. ú.
Vratimov - zastavěná plocha a nádvoří, 9 bytových jednotek v domě č. p. 612 na ul. Na
Hermaně ve Vratimově parc. č. 481 k.ú. Vratimov včetně parc. č. 481 k.ú. Vratimov zastavěná plocha a nádvoří a 6 bytových jednotek v domě č. p. 613 na ul. Na Hermaně ve
Vratimově parc. č. 482 k. ú. Vratimov včetně parc. č. 482 k.ú. Vratimov - zastavěná
plocha a nádvoří, nebytových prostor (jednotky) užívaných, nebytových prostor
(jednotky) užívaných Teplem Vratimov, s.r.o. a domovních kanalizačních přípojek domů
č.p. 606, 607, 608, 612 a 613 a č.p. 609, 610 a 611 při zachování přednostního práva na
odkoupení (převod vlastnictví jednotky), dle § 22 zákona 72/1994 v platném znění,
stávajícím nájemcům bytů.
PRO: 12
ZDR:1
2. Prodejní cena bytů byla schválena rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 2. 5. 2005
pod č.j. 21/11.6.1 :
Zastupitelstvo města na základě materiálu předloženého odborem investic a údržby
obecního majetku ke stanovení prodejních cen prodávaných jednotek a doporučení rady
města po projednání tohoto materiálu dne 19.4.2005 pod č. j. 43/7.18 schvaluje prodejní
ceny bytových jednotek v domech č.p. 606-613 a 609-611, na ul. Frýdecké a Na Hermaně
ve Vratimově ve výši 35 % z odhadní ceny jednotek, dle provedených znaleckých posudků
o oceňování majetku, v cenách uvedených v tabulce č.1, která je nedílnou přílohou
tohoto materiálu.
PRO:10
PROTI: 3
ZDR: 3

Informaci zpracoval:
6. 1. 2010, Miloslav Blažek, odbor investic a údržby obecního majetku
___________________________________________________________________________
_______
12.
Předmět žádosti :
Žádost Mgr. R. V. o sdělení, kdy dojde k realizaci kanalizace v lokalitě Podlesí a zda-li se bude
moci na vybudovanou kanalizaci napojit kanalizační přípojkou. Dále p. žádá poskytnutí
Územního plánu města Vratimov a sdělení termínů jednání Zastupitelstva města Vratimov.
Odpověď :
Pokud bude dotace OPŽP městu Vratimov poskytnuta, měla by být stavba zahájena v druhé
polovině roku 2010, kde budou odkanalizovány ulice Na Podlesí, U Březinek a část ul.K.
Velčovského. Dokumentace k navržené trasy stavby kanalizace je k nahlédnutí na MěÚ
Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, v úředních dnech.
Město Vratimov nemá k dispozici Územní plán města Vratimov v digitální formě, ale je
k nahlédnutí na MěÚ Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, v úředních dnech.
Termín jednání Zastupitelstva města Vratimov se koná dne 14.12.2009. Další termíny jednání
budou teprve schváleny.
Informaci zpracovala :
30.11.2009, Iva Hašlerová, referent odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
11.
Předmět žádosti:
Žádost P. K. o sdělení, na jakém místě v pořadníku o přidělení obecního bytu se nachází jeho
žádost, kolik je celkem evidováno žádostí, na základě jakých kriterií je žádostem o obecní byt
určováno pořadí, na základě jakých kriterií se v pořadníku žádosti pohybují a jakým
způsobem je potvrzení žádosti o obecní byt zpracováváno.
Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že k 30. 3. 2009 je evidováno cca 87 žádostí o pronájem obecního
bytu, je veden seznam žadatelů o pronájem obecního bytu (nikoli pořadník). Žádosti jsou
zpracovávány dle „Pravidel pro přidělování bytů v majetku Města Vratimova“, doplnění
„Pravidel pro zařazení uchazečů o pronájem obecních bytů v majetku Města Vratimova“ a
bodového hodnocení (kopie byly přiloženy k odpovědi). Žadateli bylo sděleno bodové
ohodnocení jeho žádosti o pronájem obecního bytu. Byl uvědoměn o postupu při
přidělování obecního bytu.

Informaci zpracoval:
2. 4. 2009, Pavlína Fiedorová, referent odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
10.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání dokumentů včetně informací o žadateli, druhu
stavby, datu vydání příslušného dokumentu, lokalizace stavby a případně změny stavby
k vydaným dokumentům
stavební povolení
územní rozhodnutí
spojené stavební a územní rozhodnutí
zdejším stavebním úřadem v období od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009.
Odpověď:
Žadatelům bylo sděleno, že samostatné stavební povolení v tomto období nebylo vydáno
žádné a územní rozhodnutí a spojená stavební a územní rozhodnutí jsou dohledatelná a stále
k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese: www.vratimov.cz/wai/desky.html
a lze z nich vyčíst požadované údaje.
Informaci zpracoval:
16. března 2009, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru VaŽP
__________________________________________________________________________
9.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání dokumentů včetně informací o žadateli, druhu
stavby, datu vydání příslušného dokumentu, lokalizace stavby a případně změny stavby
k vydaným dokumentům
stavební povolení
územní rozhodnutí
spojené stavební a územní rozhodnutí
zdejším stavebním úřadem v období od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009.

Odpověď:
Žadatelům bylo sděleno, že samostatné stavební povolení v tomto období nebylo vydáno
žádné a územní rozhodnutí a spojená stavební a územní rozhodnutí jsou dohledatelná a stále
k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese: www.vratimov.cz/wai/desky.html
a lze z nich vyčíst požadované údaje.
Informaci zpracoval:
16. února 2009, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru VaŽP
__________________________________________________________________________
8.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání dokumentů včetně informací o žadateli, druhu
stavby, datu vydání příslušného dokumentu, lokalizace stavby a případně změny stavby
k vydaným dokumentům
stavební povolení
územní rozhodnutí
sloučené stavební a územní rozhodnutí
zdejším stavebním úřadem v období od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008.
Odpověď:
Žadatelům bylo sděleno, že stavební povolení v tomto období nebylo vydáno žádné a územní
rozhodnutí a spojené stavební povolení s územním rozhodnutím jsou dohledatelné a stále
k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese: www.vratimov.cz/wai/desky.html
a lze z nich vyčíst požadované údaje.
Informaci zpracoval:
19. ledna 2009, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru VaŽP
__________________________________________________________________________
7.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání investičních plánů města Vratimov pro rok 2009,
resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem Vratimov na rok 2009 a budou

financovány z rozpočtů města nebo z veřejných rozpočtů. K těmto projektům požaduje
doložit rozpis projektu, rozpočet projektu a plánovaný termín započetí projektu.
Odpověď:
Žadatelům bylo sděleno, že rozpočet pro rok 2009 bude Zastupitelstvo města Vratimova
schvalovat až v prvním čtvrtletí roku 2009, a proto je jejich požadavek předčasný, neboť
požadované informace nejsou v současné době k dispozici.
Informaci zpracoval:
10. prosince 2008, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________
6.
Předmět žádosti:
Firma Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 požádala o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání dokumentů odboru výstavby a životního
prostředí umístěných na úředních deskách v období od 1. listopadu 2008 do 30. listopadu
2008 včetně informací o žadateli, druhu stavby, datu vydání příslušného dokumentu,
lokalizace stavby a případně změny stavby.
Odpověď:
Žadatelům bylo sděleno, že uvedené informace jsou dohledatelné a stále k dispozici
v elektronické podobě na internetové adrese: www.vratimov.cz/wai/desky.html.
Informaci zpracoval:
5. prosince 2008, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru VaŽP
__________________________________________________________________________
5.
Předmět žádosti:
Žádost od organizace GARDE Ekonomický právní servis Brno o sdělení informace týkající se
sponzorských příspěvků a darů od společnosti ArcelotrMittal Ostrava a.s. ( dříve Nová huť
a.s. a ISPAT Nová huť a.,s.) a to od počátku roku 2002.
Odpověď:
1/
Město Vratimov obdrželo od společnosti ArcelorMital Ostrava a.s. od roku 2002
finanční dary ve výši 750 000,- Kč.

2/
V roce 2003 jsme obdrželi od společnosti Ispat Nová huť a.s. neinvestiční dar ve výši
350 000,- Kč na zapláštění lesního okraje a na výsadbu keřů pod elektrovodem. Tyto finanční
prostředky byly použity ve výše uvedené akce. Částka byla připsána na účet dne
14.10.2003.V roce 2007 jsme obdrželi od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. darem
celkem 400 000,- Kč, a to:
investiční dar ve výši 200 000,- Kč na podporu údržby zeleně v městském
obvodu.
Finanční prostředky byly použity na zakoupení sekačky. Částka byl připsána na účet dne
5.9.2007,
neinvestiční dar ve výši 200 000,- Kč na opravu elektroinstalace v Domě dětí a
mládeže.
Finanční prostředky byly použity na výše uvedenou akci. Částka byla připsána na účet dne
21.12.2007.
3/
Se společností Ispat Nová huť a.s. byla uzavřena smlouva dne 1.10.2003. Za Město
Vratimov vedla jednání se zástupci společnosti starostka města paní Mgr. Iveta Zechová. Se
společností ArcelorMittal Ostrava a.s. byla uzavřena darovací smlouva dne 17.8.2007 a
6.12.2007. Za město Vratimov u obou smluv vedla jednání starostka města paní Mgr. Iveta
Zechová.
4/
Darovací smlouvy neobsahují žádné závazky k uvedené společnosti.
Informaci zpracoval:
21.3.2008 Dorika Valasová, vedoucí finančního odboru
__________________________________________________________________________
4.
Předmět žádosti:
Žádost H. G. a Ing. K. B. o sdělení, kdy bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro úpravu
komunikace na ul. Spojovací v Horních Datyních – provedení asfaltového povrchu, kým a kdy
nabylo právní moci. Pokud se tak stalo, žádají výše uvedení o možnost pořízení kopie tohoto
kolaudačního rozhodnutí.
Odpověď:
Vzhledem ke stáří provedení asfaltového povrchu na místní komunikaci ul. Spojovací
v Horních Datyních, kdy tento byl proveden před cca 20 lety, se kolaudační rozhodnutí pro
výše uvedenou stavební úpravu místní komunikace v archivu Městského úřadu ve Vratimově
nedochovalo. Z tohoto důvodu Vám odbor investic a údržby obecního majetku Městského
úřadu ve Vratimově nemůže poskytnout kopii požadovaného kolaudačního rozhodnutí.
Informaci zpracoval:
14. 3. 2008, Ing. Alena Kašparová, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
__________________________________________________________________________

3.
Předmět žádosti:
Žádost H. G., Ing. K. B. a Ing. B. T. o konkretizaci probíhajícího správního řízení s firmou
FRANCIS AND COMPANY, spol.s r.o. a možnosti nahlédnutí do spisu a vysvětlení vztahu mezi
firmou FRANCIS AND COMPANY, spol. s r.o. a firmou AFG – WOOD, a.s.
Odpověď:
S firmou FRANCIS AND COMPANY, spol. s r.o. je zdejším stavebním úřadem vedeno řízení o
deliktu dle § 180 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, jehož účastníky řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), nejste, a proto dle § 38 správního řádu
nelze jiným osobám, než účastníkům řízení, umožnit nahlížení do spisu.
Firma FRANCIS AND COMPANY, spol. s r.o. je vlastníkem pozemků a objektů areálu pily
v Horních Datyních a firma AFG – WOOD, a.s. má s firmou FRANCIS AND COMPANY , spol.
s r.o. uzavřenou nájemní smlouvu.
Informaci zpracoval:
13.2.2008, Ing. Renáta Pavlovská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
__________________________________________________________________________
2.
Předmět žádosti:
Žádost PIA Reality s.r.o., Ostrava o zaslání textu usnesení Rady města Vratimova č. 14/5.15.2
Odpověď:
Rada města Vratimov na své 14. schůzi konané dne 14. září 2007 pod č. 14/5.15.2 přijala toto
usnesení:
„Rada města schválila uzavření smlouvy na zprostředkování prodeje pozemků parc. č. 1192 –
1195, 1197 – 1201 a 897/1 u ulice Datyňské a Na Příčnici v k.ú. Vratimov s realitní kanceláří
Ing. Petr Veverka – RK Realis se sídlem Jiráskovo nám. 10, Ostrava – Moravská Ostrava s
provizí ve výši 6 %, minimálně 30,Kč/m2 a zmocnila starostku města k podpisu smlouvy.“
Informaci zpracoval:
31.10.2007, Ing. Renáta Mičulková, vedoucí úřadu
__________________________________________________________________________
1.

Předmět žádosti:
Žádost O. B., J. K., Mgr. S. Z.:
zaslání fotokopie usnesení z 18. zasedání městského zastupitelstva ze dne 12.11.1996
Odpověď:
Fotokopie usnesení z 18. zasedání městského zastupitelstva ze dne 12.11.1996 byla zaslána.
Informaci zpracoval:
3.8.2007, Ing. Renáta Mičulková, vedoucí úřadu

