Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 14.10.2020
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
JUDr. Dagmar Hrudová, Ing. Christos Kirkopulos, Mgr. Vladimír
Švidrnoch, DiS., Libor Svoboda

Návrhová komise:

Mgr. Kateřina Čechová
Aleš Šklář

Ověřovatelé:

Mgr. Radek Nitka
Kamil Hrabec

Zapisovatelka:

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

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:01 h. Přítomno bylo celkem 12
zastupitelů.
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. Kateřinou Čechovou a
Mgr. Danielem Kašičkou.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce.
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 program 10. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 14.10.2020.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
2. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za 1. pololetí 2020 – Kulturní středisko Vratimov
3. Stanovení základní prodejní ceny pro prodej pozemku parc. č. 1371 druh zahrada o
výměře 238 m2, k. ú. Vratimov
4. Darovací smlouvy na poskytnutí peněžitých darů pro rok 2020
5. Darovací smlouva na poskytnutí účelové dotace spolku SDH Horní Datyně
6. Změna ve využití poskytnuté dotace pro akci ROCKfest Vratimov

7. Přidělení účelové dotace spolku FC Vratimov, z. s.
8. Rozpočtové opatření č. VIII/2020
Hlasování: PRO: 12

10/1 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
Materiál byl projednán bez připomínek.
V 15:05 h přišel MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 12, NEHLAS: 1

10/2 Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za 1. pololetí 2020
Starosta konstatoval, že z důvodu koronavirové situace došlo k omezení a zrušení akcí v
kulturním středisku. Ve vratimovských novinách bude otištěna informace týkající se
„Rozsvícení vánočního stromu“. Tato akce je v řešení a v tuto chvíli nevíme, jaká situace ještě
nastane. Dále řekl, že 27.10.2020 se koná akce k 28. říjnu k uctění památky prezidenta T. G.
Masaryka a vzpomenutí vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků. Tato akce se
bude konat víceméně individuálně.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál organizační složky Kulturní středisko Vratimov
Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za 1. pololetí 2020.
Hlasování: PRO: 13

10/3 Stanovení základní prodejní ceny pro prodej pozemku parc. č. 1371 druh zahrada o
výměře 238 m2, k. ú. Vratimov
Starosta řekl, že o pozemek projevil zájem pouze jediný kupující, a to XXXXX, která je
vlastníkem rodinného domu, sousedícího s tímto pozemkem. Cena byla stanovena dle
znaleckého posudku včetně nákladů za jeho zhotovení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 1371 zahrada o výměře 238 m2, k.
ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova, do vlastnictví XXXXX, Ostrava-Vítkovice za částku
ve výši 139.000 Kč a pověřilo odbor investic a údržby obecního majetku přípravou kupní
smlouvy.
Hlasování: PRO: 13
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10/4 Darovací smlouvy na poskytnutí peněžitých darů pro rok 2020
Starosta informoval zastupitele, že na minulém zasedání zastupitelstva města byly schváleny
peněžité dary spolkům a společnostem. V návaznosti na toto jsou zastupitelstvu města ke
schválení předloženy smlouvy.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši
30.000 Kč mezi městem Vratimov a spolkem Podané ruce – osobní asistence, Zborovská 465,
Frýdek-Místek, IČ 70632596, zastoupeným ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši
45.000 Kč mezi městem Vratimov a společností Péče srdcem, z. ú., Mírová 98/18, OstravaVítkovice, IČ 04629531, zastoupenou ředitelkou Janou Vávrovou.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši
60.000 Kč mezi městem Vratimov a společností Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176, zastoupenou ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou,
DiS.
Hlasování: PRO: 13

10/5 Darovací smlouva na poskytnutí účelové dotace spolku SDH Horní Datyně
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města mezi
městem Vratimov a Sborem dobrovolných hasičů Horní Datyně, Vratimovská 23, VratimovHorní Datyně, IČ 64122417.
Hlasování: PRO: 13

10/6 Změna ve využití poskytnuté dotace pro akci ROCKfest Vratimov
Starosta řekl, že z důvodu nekonání akce ROCKfest Vratimov, Sbor dobrovolných hasičů
Vratimov požádal o změnu ve využití dotace. Dotační prostředky byly použity na nákup
provozního materiálu, který bude využit až na ROCKfest v roce 2021.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí podle čl. IV bod 2 Smlouvy ze dne 30.06.2020 mezi městem
Vratimov a Sborem dobrovolných hasičů Vratimov s využitím poskytnuté dotace ve výši
39.000 Kč i při neuskutečnění akce v roce 2020.
Hlasování: PRO: 13
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10/7 Přidělení účelové dotace spolku FC Vratimov, z. s.
Starosta informoval zastupitele, že FC Vratimov, z. s. podal žádost o přidělení účelové dotace
na konání akce „5. ročník Zimního turnaje mužů o pohár starosty Vratimov“. Akce by se měla
konat v lednu–březnu 2021. Požadují částku 35.000 Kč na poháry a další ceny.
Mgr. Kašička se zeptal, jestli není brzy žádat o dotaci na akci, která bude až příští rok. Z
podané žádosti není zřejmé, co za poskytnutou dotaci bude nakoupeno a požadovaná výše
se mu jeví vysoká.
Místostarosta odpověděl, že město nemá „Zásady pro poskytování dotací“ a dotace bude
poskytnuta na materiál koupený do 31.12.2020. Je to vlastně stejný případ jako u
vratimovských hasičů.
Ing. Kiška se přiklonil k názoru Mgr. Kašičky. Navíc upozornil, že se nejedná o mládežnickou
akci, ale o akci dospělých. Na nákladech by se měli v rámci startovného podílet. Podle něj to
nejsou správně vynaložené peníze města.
Ing. Kiška dává protinávrh na přidělení účelové dotace ve výši 20.000 Kč.
Pan Šklář se zeptal, z které kapitoly budou peníze. Místostarosta odpověděl, že půjdou z
rezervy z dotací, která nyní činí zhruba 150.450 Kč.
Mgr. Nitka konstatoval, že souhlasí s Mgr. Kašičkou a s protinávrhem Ing. Kišky, poskytnout
dotaci ve výši 20.000 Kč. Taktéž se mu požadovaná částka za poháry a další ceny zdá příliš
vysoká.
Starosta ještě dodal, že ve smlouvě je specifikováno, jak budou finanční prostředky
vynaloženy.
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu Ing. Kišky, a to o přidělení účelové dotace FC Vratimov, z.
s. ve výši 20.000 Kč.
PRO: 12
ZDR: 1
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení účelové dotace FC Vratimov, z. s., U Stadionu
838, Vratimov, IČ 26530821, z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč.
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu města mezi městem Vratimov a FC Vratimov, z. s., U Stadionu 838, Vratimov, IČ
26530821.
Hlasování: PRO: 13
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10/8 Rozpočtové opatření č. VIII/2020
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. VIII/2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 13

Během zastupitelstva města:
Starosta
* Informoval zastupitele, že se uskutečnilo veřejné projednávání studie úpravy u
Společenského domu Vratimov. Nabídl nahlédnutí do studie na CD.
* Proběhlo jednání k dispoziční a umísťovací studii ZŠ Datyňská – sportovní hala. Původně se
mělo na zasedání zastupitelstva města hlasovat o této hale a dále ji rozpracovávat. Byly
zpracované dvě studie, které byly odlišné, z toho důvodu město požádalo jednoho účastníka,
aby dopracoval svou vizi. Bod je tedy odložen do doby dopracování studie. Poté se touto
záležitostí bude zabývat Stavební a dopravní komise, rada města a zastupitelstvo města.
Ing. Kiška uvedl, že rozdíl v ceně studií za provedení rozdílných dispozičních řešení byl 50 mil.
Kč. Město se společností projednalo, aby studie byla upravena na kapacitu 90 lidí, 4–5 šaten,
které by byly pro potřebu školy a spolků, na konání soutěží.
* Město kromě nouzového stavu z důvodu Covid-19 řeší i důsledky dlouhodobých dešťů,
např. na ulici Na Podlesí a K. Velčovského.
Ing. Kiška
* Na ulice Na Podlesí při výstavbě soukromou osobou hrozí sesuvu a poškození místní
komunikace.
* Na některých pozemcích z důvodu poškození drenáží stojí voda, např. ulice K Hájence a
Nad Točnou.
Bc. Daňa
* Byl na veřejném projednávání studie u Společenského domu Vratimov a nesouhlasí, aby
bylo v rámci studie řešeno i Radniční náměstí.
Starosta odpověděl, že společnost vycházela i z podnětů občanů. Propojení Radničního
náměstí s plochou před kulturním střediskem by bylo přínosem i pro společenské akce
v těchto místech. S dalšími postupy bude seznámena Stavební a dopravní komise.
Michal Kocurek uvedl, že v rámci studie je naopak dobré řešit i náměstí.
Mgr. Nitka
* V období od 01.07.2020 do 13.10.2020 probíhalo mapování přeplňování kontejnerů na
separaci. RNDr. Hranická vycházela ze 79 podnětů občanů. Dochází ke změně svozu skla z
1x/měsíc na 1x/3 týdny od ledna 2021. Plastů z 1x/týden na 2x/týdně na vyhrazených
stanovištích. Přidají se ještě další kontejnery na ulici Na Příčnici a v Horních Datyních.
Kontejnery na papír budou přidány na ulici Na Příčnici a v Horních Datyních. Změna svozu u
papíru a plastů bude od konce října 2020. Je vytipováno dalších 5 míst, kde budou přidány
kontejnery v příštím roce.
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Pokud bude četnost odvozu plastů 2x týdně, dojde k navýšení ceny o 500.000 Kč.
Pokud bude četnost odvozu papírů 2x týdně, dojde k navýšení ceny o 430.000 Kč.
Vyjde také článek ve Vratimovských novinách.
Starosta uvedl, že v roce 2021 dojde ke zvýšení poplatku občanům za odvoz domovního
odpadu.
Ing. Kiška dodal, že odvoz plastů je možný také formou žlutých pytlů. Místostarosta
odpověděl, že to je pouze pro rodinné domy. Aleš Šklář konstatoval, že četnost odvozu je ale
1x/6 týdnů, a to nestačí.
Místostarosta
* Informoval zastupitele o akci Slezské brány, kterou 19.09.2020 pořádala obec Paskov.
Družstvo našeho města se umístilo na 2. místě ve sportovní soutěži obcí Regionu Slezské
brány.
* Město řeší přeplněnost autobusů do a z Horních Datyň na začátku a konci vyučování. Je v
řešení navýšení o 2 spoje. V prosinci se budou řešit také noční spoje.
Starosta města 10. zasedání zastupitelstva města ukončil v 15:56 h.

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radek Nitka
Kamil Hrabec

Ve Vratimově 14.10.2020

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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