Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.05.2020
Přítomni:
Neomluveni:

dle presenční listiny
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Návrhová komise:

Karel Smuž

Ing. Lenka Kašičková

Ověřovatelé:

Ing. Ivo Kiška

Libor Svoboda

Zapisovatelka:

PRO: 14
ZDR: 1
NEHLAS: 1
PRO: 14
ZDR: 1
NEHLAS: 1
PRO: 14
ZDR: 1
NEHLAS: 1
PRO: 14
ZDR: 1
NEHLAS: 1

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:05 h. Přítomno bylo celkem 16
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 Bc. Hynkem Daňou a JUDr.
Dagmar Hrudovou.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce.
Starosta města se zeptal, zda někdo z přítomných zastupitelů chce program zastupitelstva
města ještě doplnit o další materiál.
Místostarosta navrhuje další bod do programu, 8.2 Zrušení „Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Vratimova“. Pokud nebudou zásady zrušeny, tak jak jsou navrženy,
nemůžeme přidělit dotace spolkům a organizacím. Další materiály by byly číselně posunuty.
Žádný další návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města schválilo tento rozšířený program 8. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 20.05.2020.

PROGRAM:
1. Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva města
2. Zrušení „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
4. Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–12. měsíc roku
2019
5. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2019 – Kulturní středisko Vratimov
6. Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím na rok 2020
7. Žádost o dotaci na provoz Pošta Partner v Horních Datyních
8. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2020 pro „Podané ruce – osobní asistence“
9. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2020 pro „Péče srdcem, z. ú.“
10. Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům městem Vratimov
11. Stanovení základní prodejní ceny pro prodej pozemku parc. č. 1373 druh zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 266 m2, k. ú. Vratimov
12. Rozbory hospodaření města za období 1.–3. měsíc roku 2020
13. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města Vratimova k 31.12.2019
14. Závěrečný účet města Vratimova za rok 2019
15. Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2019
16. Rozpočtové opatření č. II/2020
17. Zápis Revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2020
18. Jmenování předsedy a člena Kontrolního výboru zřízeného Zastupitelstvem města
Vratimova pro volební období 2018–2022
19. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků – Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí
192, Vratimov
PRO: 15
NEHLAS: 1

8/1

Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva města

Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby povstali a následovalo složení slibu nového člena
zastupitelstva města Mgr. Vladimíra Švidrnocha, DiS.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva města v souladu
s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: PRO: 16
JUDr. Dagmar Hrudová požádala zastupitele, aby minutou ticha uctili památku zesnulého
zastupitele Ivo Kičmera.
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8/2

Zrušení „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova“

JUDr. Hrudová řekla, že na schůzce zastupitelů a zástupců Zájmové a sportovní komise
k přidělování dotací z rozpočtu města upozornila, že podle schválených Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Vratimova není možno reálně dotace rozdělit. Proto navrhuje zrušení
zásad, aby nedošlo při rozdělování dotací k rozporu s již schváleným usnesením zastupitelstva.
Ing. Kašičková řekla, že zásady byly zpracovány v dobré víře. Je to však věc složitá. V případě
zrušení zásad, Zájmová a sportovní komise bude pracovat na nových zásadách.
Místostarosta řekl, že zásady jsou dobré i bodový systém. Byly schváleny právničkou města.
Praxe je však jiná.
JUDr. Hrudová ještě dodala, že zásady jsou schváleny, ale ukázalo se, že jsou na rozdělování
dotací nepoužitelné.
Ing. Kiška požádal o 5 minutovou přestávku.
Starosta dal hlasovat k vyhlášení přestávky.
Hlasování:
PRO: 14
ZDR: 2
Starosta města vyhlásil 5 minutovou přestávku v 15:22 h.
V 15:27 h opět pokračovalo zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelé hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 6/10 z 04.12.2019 „Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu města Vratimova“ bez náhrady.
Hlasování: PRO: 16

8/3

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 16
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8/4

Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–12. měsíc roku
2019

Starosta řekl, že materiál byl projednán ve Finančním výboru a na radě města.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–12. měsíc roku 2019.
Hlasování: PRO: 16

8/5

Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2019 – Kulturní středisko Vratimov

Starosta konstatoval, že v Kulturním domě v Horních Datyních je nárůst divadelních
představení. Spousta akcí v období koronavirové situace však byla zrušena.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2019
organizační složky Kulturní středisko Vratimov.
Hlasování: PRO: 16

8/6

Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím na rok 2020

Místostarosta dal protinávrh, aby na akce, které neproběhly v měsíci březnu–červnu 2020,
nebyla dotace přidělena. Pokud budou spolky chtít akci pořádat v jiném termínu, spolek
může znovu podat žádost. Jinak se s rozdělením dotací dle Zájmové a sportovní komise
ztotožňuje.
Ing. Kašičková řekla, že Zájmová a sportovní komise je poradní orgán rady města, hájí zájmy
spolků a doporučuje peníze rozdělit tak, jak byly podány žádosti.
Starosta trvá na tom, že dotace nemohou být poskytnuty na neuskutečněné akce.
Ing. Kiška chce podpořit spolky, navrhuje projednat se spolky náhradní termíny
neuskutečněných akcí.
Místostarosta ještě dodal, že v rozpočtu na dotace spolkům je schváleno 1.850.000 Kč a
spolky na akce, které se nekonaly, žádaly 99.638 Kč.
Aleš Šklář podotkl, že peníze, které spolky dostanou navíc, můžou použít na jiné aktivity.
Místostarosta konstatoval, že je možné krátit i požadavky spolků na celoroční činnosti,
protože v měsíci březnu–červnu 2020 byla jejich činnost pozastavena.
Ing. Kašičková řekla, že Finanční výbor navrhoval vyzvat spolky k novému aktualizovanému
podání žádostí o dotaci.
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Protinávrh místostarosty v konkrétních návrzích poskytnutí dotace.
Přidělené dotace:
Big band Vratimov, z. s.
- ve výši 27.950 Kč na zajištění celoroční činnosti.
Český svaz včelařů, z. s., ZO Horní Datyně
- ve výši 9.000 Kč na zajištění celoroční činnosti.
ZO ČZS Horní Datyně, z. s.
- ve výši 2.700 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 1.300 Kč na Dětské akce,
- ve výši 6.300 Kč na Výstavu.
Celkem ve výši 10.300 Kč.
FC Vratimov, z. s.
- ve výši 143.500 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 150.500 Kč na zajištění soutěží, utkání a tréninků FC Vratimov, z. s.,
Celkem ve výši 294.000 Kč.
Hokejový Club Frýdek-Místek
- ve výši 1.200 Kč na zajištění celoroční činnosti.
KČT, odbor Horní Datyně
- ve výši 7.800 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 2.400 Kč na zájezd – 12. výročí chaty Česká Koča ve Slovinsku,
- ve výši 2.100 Kč na 54. ročník zimního táboření Klondyke,
- ve výši 4.200 Kč na turistické zájezdy.
Celkem ve výši 16.500 Kč.
Klub rodičů a přátel školy ZŠ Datyňská
- ve výši 4.827 Kč na zajištění celoroční činnosti.
Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z. s.
- ve výši 126.000 Kč na opravu střechy a komínu.
Občanské sdružení VSD
- ve výši 3.500 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 13.000 Kč na LDT Bojanovice 2020.
Celkem ve výši 16.500 Kč.
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z. s.
- ve výši 19.500 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 69.300 Kč na dlouhodobé pravidelné soutěže.
Celkem ve výši 88.800 Kč.
Rovnovážka, z. s.
- ve výši 12.950 Kč na poradnu pro nezaměstnané,
- ve výši 13.300 Kč na semináře pro ženy.
Celkem ve výši 26.250 Kč.
SDH Horní Datyně
- ve výši 6.500 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 2.800 Kč na Pochování basy,
- ve výši 6.500 Kč na Dětský tábor,
- ve výši 1.750 Kč na Družební spolupráci s OSP Bonkov.
Celkem ve výši 17.550 Kč.
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratimov
- ve výši 19.500 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 39.000 Kč na Hasičský ROCKFest Vratimov.
Celkem ve výši 58.500 Kč.
SK TIME OUT Vratimov, z. s.
- ve výši 31.500 Kč na zajištění celoroční činnosti.
Spolek Nadějov, z. s.
- ve výši 28.000 Kč na zajištění celoroční činnosti.
Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov
- ve výši 6.500 Kč na soustředění Smyčcového orchestru ZUŠ,
- ve výši 3.250 Kč na vánoční a jarní koncerty ZUŠ ve Vratimově,
- ve výši 97.500 Kč na soustředění Dechového orchestru ZUŠ Vratimov.
Celkem ve výši 107.250 Kč.
Spolek seniorů město Vratimov
- ve výši 13.650 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 28.340 Kč na akci Putování za místy našeho mládí,
- ve výši 24.700 Kč na akci Ve zdravém těle zdravý duch.
Celkem ve výši 66.690 Kč.
Spolek Vratimovských motorkářů „S.V.M. Vratimov“
- ve výši 1.575 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 3.255 Kč na akci propagace klubu – města,
- ve výši 1.575 Kč na akci Hasičský Rockfest.
Celkem ve výši 6.405 Kč.
Svaz tělesně postižených v České republice, z. s. místní organizace Vratimov
- ve výši 19.800 Kč na zajištění celoroční činnosti.
Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
- ve výši 84.500 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 10.500 Kč na kamerový systém,
- ve výši 122.500 Kč na rekonstrukci šaten,
- ve výši 14.000 Kč na oponu.
Celkem ve výši 231.500 Kč.
TC BIOCEL VRATIMOV
- ve výši 360.000 Kč na zajištění celoroční činnosti.
TJ HORNÍ DATYNĚ, z. s.
- ve výši 16.250 Kč na zajištění celoroční činnosti,
- ve výši 1.300 Kč na akci Týdenní pobyt na chatě na Morávce,
- ve výši 7.000 Kč na akci Třídenní lyžařský zájezd,
- ve výši 6.500 Kč na akci Cross country,
- ve výši 2.700 Kč na akci Datyňský krmaš,
- ve výši 3.500 Kč na akci Vodácký tábor pro děti.
Celkem ve výši 37.250 Kč.
ZIK-ZAK Vratimov, z. s.
- ve výši 100.750 Kč na účasti na soutěžích a vystoupeních.
Nepřidělené dotace z důvodu, že spadaly do omezení COVID-19:
Big band Vratimov, z. s. na soustředění.
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ZO ČZS Horní Datyně, z. s. na zájezd.
Kamil Hrabec na Rockový Vratimov.
KČT, odbor Horní Datyně na Cyklojízdu Slezská brána.
Klub terénních vozidel 4x4 Havířov, z. s. na výstavu historických vozidel na Vratimovské
pouti.
Klub rodičů a přátel školy ZŠ Datyňská na projekty Učíme se spolu a Jarošův statek Studénka.
SDH Horní Datyně na akce Datyňský trojboj, Den sportu, Dětský karneval, Dětský den a
Výročí 95. let založení sboru.
Spolek Vratimovských motorkářů „S.V.M. Vratimov“ na Zahájení sezóny – dětský den.
TJ HORNÍ DATYNĚ, z. s. na akce Stavění májky, Den dětí a Akci pro děti.
Hlasování k protinávrhu:
PRO: 16
Starosta řekl, že úkolem Zájmové a sportovní komise bude pracování „Zásad o poskytování
dotací z rozpočtu města“ pro další rok.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení účelové dotace spolkům a organizacím z rozpočtu
města pro rok 2020 prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle upraveného návrhu.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
spolkům a organizacím z rozpočtu města pro rok 2020.
Hlasování: PRO: 16

8/7

Žádost o dotaci na provoz Pošta Partner v Horních Datyních

Starosta uvedl, že Stanislav Knězek už v minulém roce žádal o navýšení dotace o 20.000 Kč.
Ing. Kiška uvedl, že dotaci by navýšil jen o 7 %.
JUDr. Hrudová uvedla, že v žádosti nejsou vyčíslené mzdové náklady, ostatní náklady na
provoz, atd. Chtěla by ekonomické zdůvodnění požadavku o navýšení dotace. Dává
protinávrh na odložení projednání do doby předložení podrobného ekonomického
zdůvodnění žádosti o dotaci.
Ing. Kiška konstatoval, že služby Pošty Partner v Horních Datyních jsou na dobré úrovni a jako
protinávrh dává přidělení dotace ve výši 214.000 Kč.
Vedoucí finančního odboru Mgr. Ing. Janků uvedl, že kontroly na čerpání dotace za 4 roky
byly bez výhrad.
Starosta se zeptal JUDr. Hrudové, jestli trvá na svém protinávrhu, aby byl bod odložen. JUDr.
Hrudová odpověděla, že protinávrh stahuje zpět.
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Zastupitelé hlasovali o protinávrhu Ing. Kišky na poskytnutí dotace ve výši 214.000 Kč.
Hlasování:
PRO: 16
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části obce
Horní Datyně v roce 2020 Stanislavu Knězkovi, U Školy 292, Vratimov-Horní Datyně, IČ
41046226 v částce 214.000 Kč.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace na
zajištění poštovních služeb v části obce Horní Datyně v roce 2020, uzavřenou mezi městem
Vratimov a Stanislavem Knězkem, U Školy 292, Vratimov-Horní Datyně, IČ 41046226.
Hlasování: PRO: 16

8/8

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2020 pro „Podané ruce – osobní asistence“

Zastupitelé k poskytnutí peněžitého daru neměli připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč na částečné
pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči spolku Podané ruce – osobní asistence,
Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 70632596, zastoupené ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou.
Hlasování: PRO: 16

8/9

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2020 pro „Péče srdcem, z. ú.“

Zastupitelé k poskytnutí peněžitého daru neměli připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 45.000 Kč společnosti
Péče srdcem, z. ú., Mírová 98/18, Ostrava-Vítkovice, IČ 04629531, zastoupené ředitelkou
Janou Vávrovou.
Hlasování: PRO: 16

8/10 Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům městem
Vratimov
Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na pořízení a montáž tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 100.000
Kč na pořízení a montáž tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 16
Unesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na pořízení a montáž tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na pořízení a montáž tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov-Horní
Datyně.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
5. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na pořízení a montáž tepelného čerpadla mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov-Horní
Datyně.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
6. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200.000
Kč na pořízení a montáž automatického kotle na biomasu mezi městem Vratimov a XXXXX,
Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
7. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 130.000
Kč na pořízení a montáž manuálního kotle na biomasu mezi městem Vratimov a XXXXX,
Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 16

8/11

Stanovení základní prodejní ceny pro prodej pozemku parc. č. 1373 druh zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 266 m2, k. ú. Vratimov

Starosta informoval zastupitele, že pozemek má zájem odkoupit majitelka domu, který na
prodávaném pozemku stojí.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 1373 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 266 m2, k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova, do vlastnictví XXXXX, Ostrava9

Vítkovice za částku ve výši 105.000 Kč a pověřilo odbor investic a údržby obecního majetku
přípravou kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 16

8/12

Rozbory hospodaření města za období 1.–3. měsíc roku 2020

Ing. Kašičková konstatovala, že Finanční výbor materiál projednal a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města za období 1.–3. měsíc roku 2020.
Hlasování: PRO: 16
8/13

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města Vratimova k 31.12.2019

Ing. Kašičková konstatovala, že Finanční výbor materiál projednal a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku a závazků města Vratimova k 31.12.2019.
Hlasování: PRO: 16

8/14

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2019

Ing. Kašičková konstatovala, že Finanční výbor materiál projednal a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Vratimova za rok 2019.
Hlasování: PRO: 16

8/15

Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2019

Ing. Kašičková konstatovala, že Finanční výbor materiál projednal a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení:
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Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vratimova k rozvahovému dni
31.12.2019 v souladu s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: PRO: 16

8/16

Rozpočtové opatření č. II/2020

Starosta informoval zastupitele, že z důvodu koronavirové situace dojde k snížení příjmů z
daní.
Vedoucí finančního odboru Mgr. Ing. Janků uvedl, že propad sdílených daňových příjmů ještě
nebyl upřesněn, předpokládá se 10–12 %.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. II/2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

8/17

Zápis Revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2020

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis Revizní komise DSO Region Slezská brána č.
1/2020 ze dne 12.02.2020.
Hlasování: PRO: 16

8/18

Jmenování předsedy a člena Kontrolního výboru zřízeného Zastupitelstvem města
Vratimova pro volební období 2018–2022

V průběhu projednávání materiálu nikdo nevyužil možnosti podat připomínku nebo jiný
návrh.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že předsedou Kontrolního výboru pro volební období
2018–2022 s účinností od 21.05.2020 bude JUDr. Dagmar Hrudová, Na Vyhlídce 729/26,
Vratimov.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 1, ZDR: 2
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo, že členem Kontrolního výboru pro volební období 2018–
2022 s účinností od 21.05.2020 bude Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Frýdecká 358/3,
Vratimov.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
8/19 Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků – Základní škola Vratimov, Masarykovo
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náměstí 192, Vratimov
JUDr. Hrudová se zeptala, jestli je ve škole dost tříd a pedagogů.
Mgr. Kašička řekl, že hovořil s ředitelkou školy, která má v úmyslu zachovat stejný počet tříd.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace města Základní
školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov, IČ 61963691 o povolení výjimky z počtu
žáků v základní škole pro školní rok 2020/2021 na 14 žáků v jedné třídě šestého ročníku.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků základní školy v
příspěvkové organizaci města Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov,
IČ 61963691 ve školním roce 2020/2021 v rozsahu 14 žáků v jedné třídě šestého ročníku.
Hlasování: PRO: 16
Během zastupitelstva města:
Starosta
• Informoval zastupitele o fungování úřadu v období nouzového stavu vyhlášeného v
březnu 2020. Občané byli o mimořádných opatřeních vyhlášených vládou a
Ministerstvem zdravotnictví včas informováni na webu města. Město prostřednictvím
pečovatelské služby zajišťovalo pro seniory nezbytné nákupy, rozvozy roušek a
dezinfekčních prostředků.
Chtěl by poděkovat SDH Vratimov a SDH Horní Datyně, společnosti Vratimovské
služby, spol. s r. o. za pomoc při distribuci roušek, dezinfekčních prostředků,
dezinfikování zastávek, kontejnerových stání, hřiště atd.
Pro informaci může uvést, že 3 osoby ve městě by nakaženy nemocí Covid, z toho je
již 1 osoba vyléčená.
• Manželé z ulice Strmé napsali děkovný e-mail zastupitelům za to, že se starají o
vzhled zelených ploch a veřejných prostranství.
• Budova koupaliště je odstraněna, začíná betonáž.
• Kanalizace II. etapa – řeší se komunikace, harmonogram se plní.
• Ve čtvrtek 21.05.2020 se bude předávat staveniště „Knihovna v Horních Datyních“.
• Řeší se vodovod v Horních Datyních – urnový háj.
Místostarosta
• Další termíny zasedání zastupitelstva jsou následující: 19.08.2020, 14.10.2020,
09.12.2020.
• Z minulého zasedání zastupitelstva města na dotaz na místní poplatky z ubytovacích
prostor bylo zjištěno, že poplatek z pobytu na den činí maximálně 21 Kč. Odhadem do
rozpočtu města by příjem mohl být cca 108.000 Kč. K vydání OZV se nepřiklání.
Ing. Kašičková řekla, že Finanční výboru na konci roku prověří možnosti
vytvoření OZV.
Michal Kocurek
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• Dotaz, zda byly odstraněny kolaudační závady rekonstrukce hasičské zbrojnice
Vratimov.
Bc. Filip uvedl, že nedostatky se řeší v rámci přejímky, jedná se o drobné opravy,
které se konzultují se zhotovitelem stavby.
• Podnět odboru VaŽP k prověření, zda na stavební práce domu č. p. 192/9 bylo vydáno
stavební povolení.
• Je potřeba řešit rekonstrukci vytápění a vzduchotechniky Kulturního střediska
Vratimov.
Bc. Filip informoval, že letos se bude řešit příprava rekonstrukce vzduchotechniky.
JUDr. Dagmar Hrudová
• Jsou nové informace k termínu realizace kruhového objezdu u čerpací stanicí SHELL je
postaveno nové nákupní centrum.
Starosta odpověděl, že žádné nové informace nemá, ale zjistí.
• Je potřeba připravovat studii + projekt další části na stadionu (atletická dráha) a
navrhuje peníze zahrnout do rozpočtu města na rok 2021.
• V letošním roce došlo k opravám hřiště a tribuny u fotbalistů.
Pokud budou vyhlášeny dotace a bude zpracován projekt, tak může město požádat o
dotaci.
Starosta uvedl, že bylo požádáno o dotaci na „Odkanalizování ulice Zaryjská“, která
byla akceptována.
Místostarosta ještě podotkl, že na minulé radě města se schvalovala dotace z Regionu
Slezská brána na rekreační prvky v lese Důlňák.
Ing. Kašičková
• Poděkovala za přípravu letošního plesu města.
Bc. Daňa
• Navrhl prověřit stanoviště na separovaný odpad.
V 16:43 h odešel Ing. Christos Kirkopulos.
Mgr. Nitka odpověděl, že komunikuje s RNDr. Hranickou z životního prostředí a na
příští zasedání zastupitelstva města podá informaci. Probírají se jednotlivá stanoviště
na separovaný odpad, jestli je potřeba určité nádoby přidat, nebo naopak ubrat.
• Je možnost odkoupení lokality bývalých Vratimovských papíren. Jedná se o zajímavou
lokalitu v centru města. Doporučuje prověřit možnosti změny územního plánu města.
Ing. Palacká informoval, že došlo ke změně vlastníka a má v úmyslu stavět stavby pro
bydlení.
Ing. Kiška
• Odstranění závad na hasičské zbrojnice bylo řešeno formou zádržného?
Vedoucího odboru investic a údržby obecního majetku Bc. Filipa uvedl, že ne.

Mgr. Nitka
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• Informoval zastupitele, že v areálu bývalých Vratimovských papíren se jedná o
aktivitu bydlení.cz aktivity – developer.

Starosta města 8. zasedání zastupitelstva města ukončil v 16:59 h.
Ve Vratimově 20.05.2020

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Kiška
Libor Svoboda

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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