Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 04.12.2019
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Libor Svoboda

Návrhová komise:

Mgr. Kateřina Čechová
Kamil Hrabec

Ověřovatelé:

Ing. Christos Kirkopulos
Aleš Šklář

Zapisovatelka:

PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 12
ZDR: 2
PRO: 13
ZDR: 1
PRO: 13
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 09:05 h. Přítomno bylo celkem 14
zastupitelů. Omluvil z nepřítomnosti Libora Svobodu.
Starosta města konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a oznámení
vyvěšeno na úřední desce.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl podepsán Mgr. Radkem Nitkou a Ing.
Lenkou Kašičkovou.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce.
Hned na úvod informoval zastupitele ještě o 2 bodech, které byly dodatečně vyvěšeny na
web.
Jednalo se o body:
18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2020–2029
19. Koupě nebytových jednotek Česká spořitelna
K bodu 6.19 aktuální informace byly poskytnuty až 03.12.2019.
JUDr. Hrudová se k bodu 6.19 zeptala, v případě schválení odkupu nebytových jednotek od
České spořitelny, a. s., jestli máme v rozpočtu peníze. Mgr. Ing. Janků odpověděl, že platba
by proběhla v rámci rozpočtového opatření v lednu 2020.
Starosta města se zeptal, zda někdo z přítomných zastupitelů chce program zastupitelstva
města ještě doplnit o další materiál. Žádný další návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města schválilo tento rozšířený program 6. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 04.12.2019.

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
2. Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2020
3. Hospodaření města Vratimova za 1.–9. měsíc roku 2019
4. Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro rok 2020
5. Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na 1. pololetí 2020
6. Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2020
7. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti – rok 2019
8. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro pozemek parc. č. 1109/11, k. ú.
Vratimov
9. Darovací smlouva k pozemkům pod chodníkem v rámci stavby „Vratimov – Horní
Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici“ – Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p. o.
10. Návrh „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“
11. Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za rok
2019
12. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o nočním klidu
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
14. Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům městem
Vratimov
15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
16. Rozpočtové opatření č. IX/2019
17. Darování pozemků v rámci stavby „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a
Horních Datyních, chodníky Horní Datyně ul. Vratimovská“ mezi XXXXX a XXXXX a
městem Vratimov
18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2020–2029
19. Koupě nebytových jednotek Česká spořitelna
Hlasování: PRO: 14

6/1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 14
V 9:16 h přišel Ing. Ivo Kiška.

6/2

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2020

Starosta uvedl, že je předkládán ke schválení rozpočet schodkový. Schodek mezi příjmy a
výdaji je kryt ze zůstatku na běžném účtu z předchozího roku.
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JUDr. Hrudová
 Opravu účelové komunikace na ulici Okružní směrem ke garážím ve výši 1.800.000 Kč
by zrušila. I když se jedná se o pozemek města, je využíván k soukromým účelům a
mělo by být uzavřeno věcné břemeno.
 V rozpočtu nenašla položku na studii a projekt víceúčelové haly u ZŠ Datyňská. Bylo
dohodnuto, že se bude řešit plocha u školy a proběhne jednání s ředitelkou školy.
 Revitalizace sídliště Na Příčnici by se mělo řešit současně s chodníkem ulice Na
Příčnici směrem k ulici Na Podlesí.
 Nezapomenout na revitalizaci části sídliště Na Hermaně.
 Mělo by se řešit využití a celková úprava stadionu. Navrhuje vyčlenit v rozpočtu
1.800.000 Kč na studii a projektovou dokumentaci.
 Pokud nebude zahájena výstavba budovy na koupališti, navrhuje, aby peníze byly
využity na opravu omítky na Kulturním středisku Vratimov a mělo by se pokračovat v
úpravě centra.
Starosta reagoval na připomínky JUDr. Hrudové.
 Souhlasí s vypuštěním opravy účelové komunikace na ulici Okružní.
 Víceúčelová hala u ZŠ Datyňská bude zařazena do rozpočtu.
 Souhlasí s navrženým postupem úprava sídliště Na Hermaně a Na Příčnici.
 Údržbu hřiště řeší smlouva s FC Vratimov, z. s. Bude se hlídat vyhlášení dotačního
titulu z MŠMT.
Ing. Kiška
 Opravu účelové komunikace na ulici Okružní směrem ke garážím doporučuje
konzultovat s právničkou města.
 Objekt stadionu je zanedbaný.
 Víceúčelová hala do rozpočtu nebyla navržena, protože se nestihlo zadat výběrové
řízení.
 Na jednání 03.12.2019 bylo dohodnuto, že „Domov pro seniory“ bude mít 61 lůžek.
 Pokud by se muselo zrušit výběrové řízení na dodavatele stavby budovy na koupališti,
doporučuje stavbu rozdělit na dvě samostatné části, a to příprava území včetně
demolice staré budovy a vlastní realizace nové budovy.
Starosta řekl, že pokud by se stavba rozdělila do dvou částí, bylo by koupaliště
uzavřeno na 2 sezóny.
 Studie ulice Na Příčnici se řešila na radě města i ve Stavební a dopravní komisi.

MUDr. Kučera
 Navrhuje, aby se uvolněné finanční prostředky z „Opravy účelové komunikace na ulici
Okružní“ využily na opravy jiných komunikací, např. ulice K. Velčovského.
Bc. Filip sdělil, že Stavební a dopravní komise si účelovou komunikaci na ulici Okružní
zvolila jako prioritu. Oprava ulice K. Velčovského bude nákladnější.
Ing. Kiška navrhl, aby uvolněná částka 1.800.000 Kč se rozdělila 900.000 Kč na projekt a
900.000 Kč do rezervy na komunikace.
Ing. Kašičková konstatovala, že materiál byl projednán na Finančním výboru s drobnými
doplněními. Finanční výbor jej doporučuje ke schválení zastupitelstvu města.
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V 9:45 h přišel Bc. Hynek Daňa.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje upravený Rozpočet města Vratimova na rok 2020 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje základní příděl do sociálního fondu ve výši 5 % ze
zúčtovaných platů, odměn uvolněných zastupitelů, náhrad platů a náhrad odměn
uvolněných zastupitelů za rok 2020.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výsledku hospodaření u všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vratimovem na rok 2020 ve výši 0 Kč.
Hlasování: PRO: 16

6/3

Hospodaření města Vratimova za 1.–9. měsíc roku 2019

Ing. Kašičková konstatovala, že materiál byl projednán ve Finančním výboru bez připomínek
a doporučen zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–9. měsíc roku 2019.
Hlasování: PRO: 16

6/4

Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro rok 2020

MUDr. Kučera, Ph.D., MBA navrhl, aby se prosincové zasedání zastupitelstva města konalo o
09.12.2020.
Zastupitelé k návrhu MUDr. Kučery, Ph.D., MBA neměli připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí upravený Harmonogram zasedání zastupitelstva města
pro rok 2020.
Hlasování: PRO: 16

6/5

Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na 1. pololetí 2020

Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na 1. pololetí 2020.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na 1. pololetí 2020.
Hlasování: PRO: 16

6/6

Plán finančních kontrol na 1. pololetí roku 2020

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2020 prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

6/7

Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti – rok 2019

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení letní sezóny 2019 na městském
koupališti.
Hlasování: PRO: 16

V 10:00 h odešel Ivo Kičmer.

6/8

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro pozemek parc. č. 1109/11, k. ú.
Vratimov

Starosta informoval zastupitele, že plánovaná stavba „Chodník od ul. Karla Velčovského po
ul. K Hájence, podél silnice III/478, Vratimov“ má být umístěna mimo jiné i na pozemku parc.
č. 1109/11 , který je ve spoluvlastnickém podílu 4 majitelů. Na majetek jedné ze
spoluvlastníků XXXXX je stanovena exekuce. Další spoluvlastník pozemku XXXXX svůj souhlas
se stavbou podmínil tím, že pokud město podíl XXXXX získá v dražbě, následně jej odprodá
XXXXX.
MUDr. Kučera, Ph.D., MBA se zeptal, jestli je právně možné vydražený pozemek ihned
prodat.
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Vedoucí odboru investic a obecního majetku Bc. Filip řekl, že město nechalo zpracovat
znalecký posudek a čeká na vyhlášení dražby. Město bude mít předkupní právo. Po odečtení
pozemku na plánovanou stavbu chodníku, zbývající část město může prodat XXXXX.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odprodej části
spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1109/11, k. ú. Vratimov, mezi budoucím
prodávajícím městem Vratimov a budoucím kupujícím XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 15

6/9

Darovací smlouva k pozemkům pod chodníkem v rámci stavby „Vratimov – Horní
Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici“ – Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p. o.

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaných pozemků parc. č. 419/151, 419/152,
419/153, 419/154, 419/155, 419/156, 419/157, 419/158, 419/159, 419/160, 419/8, 419/10,
419/11, 419/12, 419/18, 419/19, 419/63, 419/64, 419/97, 419/99, vše k. ú. Horní Datyně,
které vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2285‐7a/2019 ze
dne 12.06.2019, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, zastoupeného Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711
v účetní hodnotě 311.252 Kč.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu k pozemkům parc. č. 419/151, 419/152,
419/153, 419/154, 419/155, 419/156, 419/157, 419/158, 419/159, 419/160, 419/8, 419/10,
419/11, 419/12, 419/18, 419/19, 419/63, 419/64, 419/97, 419/99, vše k. ú. Horní Datyně,
které vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2285‐7a/2019 ze
dne 12.06.2019, mezi dárcem Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711 a
obdarovaným městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 15

6/10

Návrh „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“

Starosta uvedl, že „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“ zpracovala
Zájmová a sportovní komise ve spolupráci s místostarostou. V lednu 2020 proběhne schůzka
spolků a organizací na území města Vratimova se Zájmovou a sportovní komisí a s vedením
města.
Starosta ještě informoval, že dotace je účelová a použití dotačních prostředků podléhá
následné kontrole, kterou provádí pracovníci zdejšího finančního odboru.
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Ing. Kiška požádal, aby Zájmová a sportovní komise alespoň s týdenním předstihem
informovala zastupitele o jednání komise, na kterém bude kontrolovat a zpracovávat podané
žádosti.

Mgr. Nitka ještě podotkl, že v Části V Povinná publicita zásad je nově stanovena podmínka
informování veřejnosti o průběhu akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“.
Hlasování: PRO: 15
V 10:20 h byla starostou města vyhlášena přestávka.
V 10:35 h pokračovalo zasedání zastupitelstva města.

6/11 Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za
rok 2019
Místostarosta informoval o aktualizaci počtu účastí Ing. Jiřího Pardubického na jednáních
Stavební a dopravní komise, a to na celkový počet 4.
Karel Smuž navrhuje, aby odměna fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města,
za výkon funkce členů výborů a komisí byla zvýšena na 500 Kč za účast na jednání.
Tajemnice uvedla, že zastupitelstvo musí rozhodnout i o výši odměny za činnost předsedy
komise z řad občanů. Tuto funkci do minulého volebního období vždy vykonával člen
zastupitelstva města.
Místostarosta navrhuje členovi komise nebo výboru z řad občanů částku 500 Kč za účast a
předsedovi komise z řad občanů částku 1.000 Kč za účast.
Zastupitelé s návrhem místostarosty souhlasili.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a
zvláštních orgánů za rok 2019 dle upraveného návrhu.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 1
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6/12

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o nočním klidu

JUDr. Hrudová se zeptala, co to je „Pouťová slavnost“. Rada města by měla název blíže
specifikovat.
Starosta uvedl, že od příštího roku se vedení města rozhodlo zavést tradici pořádání
koncertů v předvečer poutě.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním klidu.
Hlasování: PRO: 15

6/13

Dodatek č. 1 ke smlouvě „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

Starosta informoval zastupitele, že v tomto dodatku dochází pouze ke změně názvosloví
v souladu s podkladovými materiály pro realizaci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00960/2019/RRC o spolupráci při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692.
Hlasování: PRO: 15

6/14

Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům městem
Vratimov

JUDr. Hrudová požádala odbor výstavby a životního prostředí o opravu chybně uvedených
jmen a dat narození v materiálu.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na výměnu tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na výměnu tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na výměnu tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 15
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Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na výměnu tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
5. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na výměnu tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO:5
Usnesení:
6. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 100.000
Kč na výměnu kondenzačního kotle mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
7. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 158.000
Kč na výměnu automatického kotle na biomasu mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov‐
Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 15

6/15

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích

Starosta informoval zastupitele, že vyhláška řeší jen legislativní změny související s účinností
novelizace zákona o místních poplatcích.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č. 2/2019 o
místních poplatcích s účinností od 01.01.2020.
Hlasování: PRO: 15

6/16

Rozpočtové opatření č. IX/2019

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. IX/2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 15
6/17 Darování pozemků v rámci stavby „Dostavba a rekonstrukce chodníků ve
Vratimově a Horních Datyních, chodníky Horní Datyně ul. Vratimovská“ mezi
XXXXX a XXXXX a městem Vratimov
Starosta uvedl, že předkládané darovací smlouvy souvisí se stavbou „Dostavba a
rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky Horní Datyně ul.
Vratimovská“ – úsek od točny autobusu v části Horní Datyně po hranici s k. ú. Šenov.
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V 10:52 h odešel Ing. Ivo Kiška.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného pozemku parc. č. 419/163, k. ú. Horní
Datyně, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2285‐
7a/2019 ze dne 12.06.2019, z vlastnictví XXXXX, Karviná‐Ráj.
Hlasování: PRO: 14, NEHLAS: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaných pozemků parc. č. 73/40, 419/161 a
419/162, vše k. ú. Horní Datyně, které vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 2285‐7a/2019 ze dne 12.06.2019, z vlastnictví XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 14, NEHLAS: 1
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu k pozemku parc. č. 419/163, k. ú. Horní
Datyně, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2285‐
7a/2019 ze dne 12.06.2019, mezi dárcem XXXXX, Karviná‐Ráj a obdarovaným městem
Vratimov.
Hlasování: PRO: 14, NEHLAS: 1
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu k pozemkům parc. č. 73/40, 419/161 a
419/162, vše k. ú. Horní Datyně, které vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 2285‐7a/2019 ze dne 12.06.2019 mezi dárcem XXXXX, Vratimov a obdarovaným
městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 14, NEHLAS: 1

6/18

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2020–2029

Starosta se zeptal vedoucího odboru investic a údržby obecního majetku Bc. Filipa, jestli má
město vytvořenu finanční rezervu v rámci vodovodů a kanalizací na akci „Odkanalizování
Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“. Bc. Filip odpověděl, že ano.
JUDr. Hrudová se zeptala, jestli tyto finanční prostředky musí být uloženy na zvláštním účtu.
Mgr. Ing. Janků odpověděl, že nemusí být na zvláštním účtu, ale musí být jasný účel jejich
použití.
V 10:58 přišel Ing. Ivo Kiška.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let
2020–2029.
Hlasování: PRO: 15
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6/19

Koupě nebytových jednotek Česká spořitelna

Starosta informoval zastupitele, že 02.12.2019 město obdrželo oznámení České spořitelny, a.
s., že je jediným kupcem nebytových jednotek v budově nákupního střediska. Pokud by se
zastupitelé rozhodli kupní smlouvu neuzavřít, musela by být uhrazena České spořitelně
smluvní pokuta ve výši 49.000 Kč.
Ing. Kašičková dává na zvážení odstoupení a vyčkání města, jak bude dále Česká spořitelna, a.
s. postupovat, když je město jediný zájemce.
Starosta řekl, že v 1. kole bylo město jediný zájemce. Následně bylo vyhlášeno další kolo,
které město akceptovalo svou nabídkou.
Mgr. Ing. Janků řekl, že u 2. kola aukce, pokud se nikdo nepřihlásí, platí 1 nabídka, což je
město Vratimov. Aukce není veřejná, nevíme, jestli jsme ve 2. kole byli jediní a vyhráli.
Ing. Kiška konstatoval, že usnesením z minulého zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o
odkoupení majetku České spořitelny za částku 2.000.000 Kč a mělo by být respektováno.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje koupi 2 nebytových jednotek č. 1094/3 a č. 1094/4, které
jsou zapsány na LV č. 2464 pro k. ú. Vratimov, obec Vratimov, u katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, včetně podílu ve výši 1389/10000 na
společných částech domu a pozemku, v budově č. p. 1094, na pozemku p. č. 95/6, zapsáno
na LV č. 2147 pro k. ú. Vratimov, obec Vratimov, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Ostrava, vlastník Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, IČ 45244782, a to za kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na koupi 2 nebytových jednotek č. 1094/3 a
č 1094/4, které jsou zapsány na LV č. 2464 pro k. ú. Vratimov, obec Vratimov, u katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, včetně podílu ve výši
1389/10000 na společných částech domu a pozemku, v budově č. p. 1094, na pozemku p. č.
95/6, zapsáno na LV č. 2147 pro k. ú. Vratimov, obec Vratimov, u katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, za kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč,
mezi městem Vratimov a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ
45244782.
Hlasování: PRO: 15

Během zastupitelstva města:
Starosta
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 Jedná se s DPO o prodloužení autobusové linky č. 21. Jsou 2 návrhy, a to prodloužení
linky na konec katastru Horních Datyň, anebo prodloužení až do Václavovic. Má
domluvené schůzky se sousedními obcemi, kromě Šenova. Starostka obce
Václavovice má zájem o prodloužení až do Václavovic a náklady rozdělit na třetiny
mezi Vratimov, Šenov a Václavovice.
Ing. Kiška se zeptal, zda bylo zjištěno kolik občanů Horních Datyň by prodlouženou
linku využívalo a cenové navýšení příspěvku DPO.
Starosta odpověděl, že navýšení dotace DPO za rok je 350.000 Kč v případě rovného
podílu tří obcí. Pokud město přistoupí k prodloužení linky na konec Horních Datyň,
musí se vybudovat nová zastávka u ulice Leopolda Fajkuse, případně i točna.
JUDr. Hrudová navrhuje zpracovat materiál na zastupitelstvo města s vyčíslením
nákladů na realizaci zastávky, točny a výši příspěvku DPO.
Mgr. Kašička
 Navrhuje, aby u velkých akcí město čerpalo úvěr, místo úhrady z vlastních prostředků.
Ing. Kiška
 Na „Hovorech s občany“ byl vznesen dotaz, zda posypový materiál na komunikace
není závadný a dále XXXXX, která bydlí vedle nové části hřbitova, slíbena výsadba tují.
Starosta uvedl, že používaný posypový materiál je certifikovaný.
JUDr. Hrudová uvedla, že sliby dané XXXXX při výstavbě hřbitova, byly ze strany
města splněny.
Ing. Kašičková
 Konstatovala, že úvěrové zatížení města je velmi nízké a u větších akcí doporučuje
čerpat úvěr.
Ing. Kirkopulos
 Členové Stavební a dopravní komise navrhují, aby se zvážilo zřízení kruhového
objezdu před úřadem z důvodu zlepšení dopravy.
Starosta se zeptal vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Palacké, jestli je
zapracován do územního plánu města. Ing. Palacká odpověděla, že ano.
JUDr. Hrudová
 Apeluje na vedení města, aby město podporovalo spolky nejen finančně v rámci
dotací, ale také svou osobní účastí na akcích.

Mgr. Nitka
 Doporučuje navýšit počet nádob na separaci na nejfrekventovanějších stanovištích
nebo navýšit počet odvozů.
Ing. Palacká sdělila, že občané při přeplnění nádob můžou volat buď přímo na RNDr.
Hranickou, nebo na podatelnu úřadu.
Mgr. Nitka navrhuje kontakty otisknout ve Vratimovských novinách a vyvěsit na
facebook.
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Zastupitelé si vzájemně popřáli krásné svátky a vše nejlepší do Nového roku.

Starosta města 6. zasedání zastupitelstva města ukončil v 11:50 h.

Ve Vratimově 04.12.2019

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Christos Kirkopulos
Aleš Šklář

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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