Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 09.12.2020
Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, Mgr. Radek Nitka, Mgr. Vladimír
Švidrnoch, DiS.

Návrhová komise:

Libor Svoboda
JUDr. Dagmar Hrudová

Ověřovatelé:

Karel Smuž
Ing. Christos Kirkopulos

Zapisovatelka:

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

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:00 h. Přítomno bylo celkem 11
zastupitelů.
Starosta města konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a oznámení
vyvěšeno na úřední desce.
V 15:01 h přišli Ing. Lenka Kašičková a Mgr. Daniel Kašička.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl podepsán Mgr. Radkem Nitkou a
Kamilem Hrabcem.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce.
Hned na úvod informoval zastupitele ještě o 2 bodech, které byly dodatečně vyvěšeny na
web.
Jednalo se o materiály:
11.21 Rozhodnutí k veřejné zakázce „Investiční úvěr města Vratimova“
11.22 Změna ve využití poskytnuté dotace pro TJ Horní Datyně, z. s.
Starosta města se zeptal, zda někdo z přítomných zastupitelů chce program zastupitelstva
města ještě doplnit o další materiál.
Žádný návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města schválilo tento rozšířený program 11. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 09.12.2020.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2021
Rozbory hospodaření města za období 1.–9. měsíc roku 2020
Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy“ a
rozhodnutí o podání žádosti o poskytnutí dotace z národního programu Ministerstva pro
místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, pro dotační titul:
„DT117D8220A – podpora obnovy místních komunikací“
5. Informace o zpracované studii „Lokalita kolem Společenského domu Vratimov“
6. Informace o realizaci investičních akcí a větších oprav za rok 2020
7. Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 2.
pololetí 2020
8. Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro rok 2021
9. Plán práce finančního a kontrolního výboru na 1. pololetí 2021
10. Změna ve využití poskytnuté dotace pro ZIK-ZAK Vratimov, z. s.
11. Změna ve využití poskytnuté dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
12. Poskytnutí peněžitého daru Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z. s.
13. Přidělení účelové dotace TC BIOCEL VRATIMOV, z. s.
14. Návrh „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“
15. Kupní smlouva pro odkoupení pozemku parc. č. 158/31 druh orná půda o výměře 188
m2 v k. ú. Horní Datyně
16. Udělení souhlasu k předfinancování projektu „Krok za krokem k úspěšné škole” –
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
17. Plán finančních kontrol na 1. pololetí roku 2021
18. Revokace usnesení č. 10/7 ze dne 14.10.2020 s náhradou
19. Rozpočtové opatření č. XI/2020
20. Schválení Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací města:
Základní škola Vratimov, Datyňská 690
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
Městská knihovna Vratimov, příspěvková organizace
21. Rozhodnutí k veřejné zakázce „Investiční úvěr města Vratimova“
22. Změna ve využití poskytnuté dotace pro TJ Horní Datyně, z. s.
Hlasování: PRO: 13

11/1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 13
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11/2

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2021

Starosta řekl, že 02.12.2020 proběhla schůzka zastupitelů k Rozpočtu města Vratimova na rok
2021. I při nelehké finanční situaci vedení města chce dále město rozvíjet.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města Vratimova na rok 2021 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: PRO: 13
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 na rok 2021.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výsledku hospodaření u všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vratimov na rok 2021 ve výši 0 Kč.
Hlasování: PRO: 13

11/3

Rozbory hospodaření města za období 1.–9. měsíc roku 2020

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–9. měsíc roku 2020.
Hlasování: PRO: 13

11/4

Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy“ a
rozhodnutí o podání žádosti o poskytnutí dotace z národního programu Ministerstva
pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, pro dotační
titul: „DT117D8220A – podpora obnovy místních komunikací“

Starosta informoval zastupitele o možnosti získání dotace na rekonstrukce chodníků a MK U
Mateřské školy Vratimov z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Termín pro
podání žádosti je do 21.12.2020.
Zastupitele k podání žádosti neměli připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U
Mateřské školy“.
Hlasování: PRO: 13
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Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z národního programu Ministerstva
pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, pro dotační titul:
DT117D8220A – podpora obnovy místních komunikací a dofinancování projektu z vlastních
prostředků.
Hlasování: PRO: 13

11/5

Informace o zpracované studii „Lokalita kolem Společenského domu Vratimov“

Starosta informoval zastupitele, že základním problémem studie bylo umístění parkovacích
míst u bytových domů za kulturním střediskem a s tím propojený systém volnočasových
aktivit.
V 15:10 h přišel Michal Kocurek.
Jedná se o specifickou oblast prostoru kolem Kulturního střediska Vratimov, budovy
Městského úřadu Vratimov a parkoviště na Radničním náměstí. V rámci zpracování studie
město oslovilo občany prostřednictvím on line dotazníku. Proběhlo veřejné projednávání.
JUDr. Hrudová se zeptala, jaký bude další postup. Myslí si, že propojení s Radničním náměstím
je nereálné, neboť nelze odklonit dopravu.
Starosta odpověděl, že město má v úmyslu projekt rozdělit do čtyř etap. První etapa by řešila
úpravu Radničního náměstí. Následovalo by vybudování kruhového objezdu.
JUDr. Hrudová podotkla, že komunikace není města.
Starosta dodal, že krajský úřad je pro řešení kruhového objezdu za předpokladu, že se město
bude finančně podílet. Parkovací místa u společenského domu máme v úmyslu řešit formou
dotačních titulů. Dále řekl, že pokud město pořádá společenské akce, doprava z centra je vždy
odkloněna.
JUDr. Hrudová se dále zeptala, kolik bylo námětů ze strany občanů. Bc. Filip uvedl, že
hlasovalo 80 občanů.
Mgr. Kašička uvedl, že se zúčastnil veřejného projednávání a studie danou lokalitu řeší dobře.
Bc. Daňa s návrhem studie nesouhlasí, mělo by se jen upravit Radniční náměstí a u kulturního
střediska udělat parkoviště. Studie by měla řešit jen prostor kolem Společenského domu
Vratimov, jak bylo projednáváno ve Stavební a dopravní komisi.
JUDr. Hrudová uvedla, že u věžových domů je málo parkovacích míst. Starosta uvedl, že
stávajících je 138 parkovacích míst, v budoucnu by jich bylo 231.
Ing. Kirkopulos uvedl, že občané bydlící ve věžových domech, nechtějí přímo u domů
parkoviště.
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JUDr. Hrudová dodala, že město by mělo uvažovat i o zřízení nabíjecích stanic pro
elektromobily.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o zpracované studii „Lokalita kolem
Společenského domu Vratimov“ společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, spol. s r. o., Opavská
6230/29a, Ostrava, IČ 27787443.
Hlasování: PRO: 14

11/6

Informace o realizaci investičních akcí a větších oprav za rok 2020

Starosta řekl, že i v těchto těžkých podmínkách se město snažilo o realizaci naplánovaných
investičních akcí a větší opravy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o realizaci investičních akcí a větších oprav
za rok 2020.
Hlasování: PRO: 14

11/7

Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 2.
pololetí 2020

Zastupitelé neměli připomínky k předloženému návrhu.
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 2. pololetí 2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 14

11/8

Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro rok 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Harmonogram zasedání zastupitelstva
města pro rok 2021.
Hlasování: PRO: 14
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11/9

Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na 1. pololetí 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na 1. pololetí 2021.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na 1. pololetí 2021.
Hlasování: PRO: 14

11/10 Změna ve využití poskytnuté dotace pro ZIK-ZAK Vratimov, z. s.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí podle čl. IV bod 2 Smlouvy ze dne 19.06.2020 mezi městem
Vratimov a ZIK-ZAK Vratimov, z. s., Frýdecká 377/61, Vratimov, IČ 26990865, se změnou
účelu poskytnuté dotace ve výši 100.750 Kč.
Hlasování: PRO: 14

11/11 Změna ve využití poskytnuté dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí podle čl. IV bod 2 Smlouvy ze dne 11.06.2020 mezi městem
Vratimov a Tělocvičnou jednotou Sokol Vratimov, Sokolská 290/16, Vratimov, IČ 48428655,
se změnou účelu poskytnuté dotace ve výši 84.500 Kč.
Hlasování: PRO: 14

11/12 Poskytnutí peněžitého daru Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z. s.
Bc. Daňa konstatoval, že mu chybí informace o tom, že na teplákových soupravách bude logo
města.
Mgr. Ing. Janků sdělil, že v případě daru není možno jeho schválení podmínit umístěním loga
města např. na oblečení.
Mgr. Kašička navrhuje, aby byla schválen dar v plné výši, tj. 25.000 Kč.
Zastupitelé s jeho návrhem souhlasili.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 25.000 Kč Oddílu
stolního tenisu TTC MG ODRA GAS Vratimov, z. s, U Stadionu 838/2, Vratimov, IČ 26532531,
zastoupenému předsedou Ing. Oldřichem Vrtalem.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Vratimov a obdarovaným
Oddílem stolního tenisu TTC MG ODRA GAS Vratimov, z. s, U Stadionu 838/2, Vratimov, IČ
26532531, zastoupeným předsedou Ing. Oldřichem Vrtalem.
Hlasování: PRO: 14

11/13 Přidělení účelové dotace TC BIOCEL VRATIMOV, z. s.
Starosta informoval zastupitele, že TC BIOCEL Vratimov, z. s. požádal o poskytnutí účelové
dotace na oplocení tenisových kurtů.
Mgr. Kašička uvedl, že TC měl problém zajistit firmu na rekonstrukci starého oplocení, neboť
dnešní firmy chtějí realizovat ploty nové. Celková předpokládaná cena je zhruba 403.000 Kč.
Rekonstrukce by neměla probíhat v etapách, ale jako jeden celek.
Místostarosta podotkl, že v rozpočtu města pro dotace je nevyčerpáno přibližně 180.000 Kč.
Starosta dodal, že navrhuje, aby v roce 2021 byly dotace poskytovány hlavně na společensky
významné akce a omezil by podporu investičních akcí.
Ing. Kiška se zeptal na termín realizace.
Mgr. Kašička odpověděl, že termín by měl být do konce ledna 2021. V tomto roce by se
zaplatila záloha.
Mgr. Ing. Janků řekl, že ve smlouvě by mělo být uvedeno, že se jedná o uznatelné výdaje, ne
náklady.
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím účelové dotace ve výši 83.000 Kč.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení účelové dotace TC BIOCEL VRATIMOV, z. s, U
Stadionu 838/2, Vratimov, IČ 26529076, z rozpočtu města ve výši 83.000 Kč.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu města mezi městem Vratimov a TC BIOCEL VRATIMOV, z. s, U Stadionu 838/2,
Vratimov, IČ 26529076.
Hlasování: PRO: 14
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11/14 Návrh „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“
Starosta informoval zastupitele, že na základě požadavků zastupitelů byly zásady pro
poskytování dotací Zájmovou a sportovní komisí přepracovány.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat o poskytování dotací do
50.000 Kč fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavírání veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2.Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova.
Hlasování: PRO: 14

11/15 Kupní smlouva pro odkoupení pozemku parc. č. 158/31 druh orná půda o výměře
188 m2 , k. ú. Horní Datyně
Starosta informoval zastupitele, že město jednalo s vlastníkem pozemku parc. č. 158/31 druh
orná půda o odkoupení pozemku. Jedná se o pozemek, na němž je stavba části místní
komunikace III. třídy ulice V Důlkách v Horních Datyních. Došlo k oboustranné dohodě.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. č. 158/31 druh
orná půda o výměře 188 m2, k. ú. Horní Datyně za oboustranně dohodnutou cenu 50 Kč/m2
(celková cena 9.400 Kč) mezi XXXXX, Vratimov-Horní Datyně a městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

11/16 Udělení souhlasu k předfinancování projektu „Krok za krokem k úspěšné škole“ Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
Místostarosta informoval zastupitele, že cílem projektu je zkvalitnění služeb ve městě,
vybavení školního poradenství a také venkovní úpravy.
V 16:10 h odešel Aleš Šklář.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve věci financování projektu
podaného Základní školou Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov s názvem „Krok za
krokem k úspěšné škole”, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013150, v rámci
dotačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program), oblast podpory SC 2.4:
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, konkrétně
výzvy 91 – „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“.
Hlasování: PRO: 13, NEHLAS: 1
V 16:13 h přišel Aleš Šklář.
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Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování projektu „Krok za krokem k úspěšné škole”,
registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013150, podaného v rámci dotačního programu
IROP (Integrovaný regionální operační program), oblast podpory SC 2.4: „Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, konkrétně výzvy 91 –
„Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast na projektu „Krok za krokem k úspěšné
škole”, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013150, podaného v rámci dotačního
programu IROP (Integrovaný regionální operační program), oblast podpory SC 2.4: „Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, konkrétně výzvy 91 –
„Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“, a to ve výši 10 % celkových nákladů na
projekt, nejvýše však 350.200,62 Kč.
Hlasování: PRO: 14

11/17 Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2021
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2021 prováděných
podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: PRO: 14

11/18 Revokace usnesení č. 10/7 ze dne 14.10.2020 s náhradou
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 10/7.1 a č. 10/7.2 ze dne 14.10.2020 s
náhradou.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města neschvaluje přidělení účelové dotace FC Vratimov, z. s., U Stadionu
838, Vratimov, IČ 26530821.
Hlasování: PRO: 14

11/19 Rozpočtové opatření č. XI/2020
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Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. XI/2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 14

11/20 Schválení Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací města:
Základní škola Vratimov, Datyňská 690
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
Městská knihovna Vratimov, příspěvková organizace
V 16:20 h odešel Ing. Christos Kirkopulos.
Mgr. Kašička vznesl dotaz, proč u veřejných zakázek nad 100.000 Kč musí mít příspěvkové
organizace souhlas zřizovatele. O každé veřejné zakázce bude jednat rada města.
V 16:25 h přišel Ing. Christos Kirkopulos.
Bc. Filip – vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku řekl, že se jedná o nově
přidanou položku.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 10.12.2020 Dodatek č. 7 zřizovací listiny
Základní školy Vratimov, Datyňská 690, Vratimov, kterým se doplňuje znění zřizovací listiny
vydané 21.11.2005, číslo usnesení 24/9.15.2 včetně jejich následných změn.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 10.12.2020 Dodatek č. 6 zřizovací listiny
Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěvkové organizace, Frýdecká 377/61, Vratimov, kterým
se doplňuje znění zřizovací listiny vydané 26.06.2006, číslo usnesení 28/7.3 včetně jejich
následných změn.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 10.12.2020 Dodatek č. 3 zřizovací listiny
Městské knihovny Vratimov, příspěvkové organizace, Frýdecká 1000/48, Vratimov, kterým se
doplňuje znění zřizovací listiny vydané 26.10.2009, číslo usnesení 21/5.8 včetně jejich
následných změn.
Hlasování: PRO: 14

11/21 Rozhodnutí k veřejné zakázce „Investiční úvěr města Vratimova“
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Starosta informoval zastupitele o dalších krocích finančního odboru s úkony veřejné zakázky
na služby s názvem „Investiční úvěrový rámec města Vratimova“. Řekl, že doručeny byly 3
nabídky. Nejvhodnější nabídku podala společnost Československá obchodní banka, a. s.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu, o
výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na služby s názvem „Investiční úvěrový rámec
města Vratimov“ takto:
Nejvhodnější nabídku podal uchazeč Československá obchodní banka, a. s., Radlická
333/150, Praha-Radlice, IČ 00001350, s nabídkovou výší úrokové sazby 3M PRIBOR + 0,17 %,
tj. úrokové a neúrokové náklady úvěru ve výši 2.997.261,94 Kč.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje další pořadí uchazečů, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu, k veřejné zakázce na služby s názvem „Investiční úvěrový rámec
města Vratimov“, takto:
Na druhém místě se umístil uchazeč Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, Praha 1-Staré
Město, IČ 45317054, s nabídkovou výší úrokové sazby 3M PRIBOR + 0,25 %, tj. úrokové a
neúrokové náklady úvěru ve výši 3.459.808,33 Kč.
Na třetím místě se umístil uchazeč Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4-Krč,
IČ 45244782, s nabídkovou výší úrokové sazby 3M PRIBOR + 0,39 %, tj. úrokové a neúrokové
náklady úvěru ve výši 4.267.097,09 Kč.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města přijímá dlouhodobý úvěr od Československé obchodní banky, a. s.,
Radlická 333/150, Praha-Radlice, IČ 00001350, ve výši 70.000.000 Kč, na financování
investičních akcí města Vratimova, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru č. 2020017527 o poskytnutí investičního
úvěru ve výši 70.000.000 Kč mezi městem Vratimov a Československou obchodní bankou, a.
s., Radlická 333/150, Praha-Radlice, IČ 00001350.
Hlasování: PRO: 14

11/22 Změna ve využití poskytnuté dotace pro TJ Horní Datyně, z. s.
Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí podle čl. IV bod 2 Smlouvy ze dne 19.06.2020 mezi městem
Vratimov a TJ Horní Datyně, z. s., Vratimovská 224, Vratimov-Horní Datyně, IČ 63731762, se
změnou účelu poskytnuté dotace ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: PRO: 14

Během zastupitelstva města:
Starosta
* Proběhlo jednání se společností SUDOP k mimoúrovňovému vlakovému křížení.
V 16:40 h odešel Mgr. Daniel Kašička.
Starosta řekl, že ministerstvo ustoupilo od zrušení železničního přejezdu na ulici Výletní.
Jedná se o jediný přístup do města, v případě neprůjezdnosti železničního přejezdu na ulici
Frýdecké. Železniční přejezd ulice U Trati bude zrušen. Dále se řeší parkovací plochy, křížení
při výstupu z podjezdu u Penny marketu. Všechny námitky ze strany města byly
ministerstvem akceptovány. Termín realizace je zhruba na konci roku 2023. Nádražní budova
bude v budoucnu zbourána.
V 16:45 h přišel Mgr. Daniel Kašička.
Ing. Kirkopulos se zeptal, jestli se počítá i s protihlukovými stěnami v obydlené oblasti.
Starosta odpověděl, že ano, ale bližší informace zatím město nemá.
Karel Smuž
* Navrhuje pořídit rychlostní radar, který zaznamenává i SPZ automobilu, který překročil
danou rychlost.
Kamil Hrabec
* Vznesl dotaz, jestli práce na stadionu probíhají podle plánu. Starosta odpověděl, že vzniklé
problémy se průběžně řeší.
Místostarosta
* Region Slezská brána vydal knihu „Dřevěné stavby“, kterou je možno koupit v KS Vratimov.
* Region Slezská brána získal dotaci na zaměstnanost. V rámci této dotace budou pro město
Vratimov vytvořeny různé pasporty.
V 17:01 odešel Ing. Christos Kirkopulos a Ing. Lenka Kašičková.
V 17:03 přišel Ing. Christos Kirkopulos a Ing. Lenka Kašičková.
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Zastupitelé si vzájemně popřáli krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2021.
Starosta města 11. zasedání zastupitelstva města ukončil v 17:10 h.

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Karel Smuž
Ing. Christos Kirkopulos

Ve Vratimově 09.12.2020

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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