Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 19.08.2020
Přítomni:
Omluven:

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

Návrhová komise:

Bc. Hynek Daňa

PRO: 14
ZDR: 1

Ing. Christos Kirkopulos

PRO: 14
ZDR: 1

Mgr. Kateřina Čechová

PRO: 14
ZDR: 1

Mgr. Daniel Kašička

PRO: 14
ZDR: 1

Ověřovatelé:

Zapisovatelka:

Ing. Renáta Mičulková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:05 h. Při zahájení bylo přítomno 15
zastupitelů. V 15:15 h přišel Michal Kocurek.
Starosta města konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a oznámení
vyvěšeno na úřední desce.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl podepsán Ing. Ivo Kiškou a Liborem
Svobodou.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce doplněný o materiál č. 23 Vydání Změny č. 2 Územního plánu Vratimov.
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 program 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne
19.08.2020.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
2. Program rozvoje města Vratimova na období let 2020–2026
3. II. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vratimov za období 2016–2020 včetně pokynů
pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vratimov
4. Rozbory hospodaření města za období 1.–6. měsíce roku 2020
5. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021–2024

6. Změna názvu příspěvkové organizace města – Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková
organizace
7. Souhlas s realizací projektu „Víceúčelové hřiště naproti škole ve Vratimově-Horních
Datyních“ 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: 117d8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
8. Informace o finančních kontrolách provedených v 1. pololetí roku 2020
9. Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2020
10. Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetí 2020
11. Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 1.
pololetí 2020
12. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2020 pro „Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.“
13. Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci – změna výše částky ve
smlouvě s MUDr. Jiřím Martincem
14. Přidělení účelové dotace spolku SDH Horní Datyně
15. Kotlíkové půjčky – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ing. Václav Waidlich
16. Žádost o zrušení pojmenování ulice Za Humny
17. Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou města v roce 2019
18. Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
19. Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
20. Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2019
21. Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu
22. Rozpočtové opatření č. VI/2020
23. Vydání Změny č. 2 Územního plánu Vratimov
Hlasování: PRO: 15

K projednání materiálů II. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vratimov za období 2016–
2020 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vratimov a Vydání
Změny č. 2 Územního plánu Vratimov byla přizvána kvalifikovaná osoba pořizovatele Ing.
Martina Miklendová a Ing. arch. Aleš Palacký. Starosta navrhl, aby byly nejdříve projednány
tyto materiály.
V 15:15 h přišel Michal Kocurek.

9/3
II. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vratimov za období 2016–2020 včetně
pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vratimov
Starosta dal slovo Ing. Martině Miklendové, kvalifikované osobě pořizovatele, která přítomné
seznámila s II. Zprávou o uplatňování Územního plánu Vratimov za období 2016–2020 včetně
pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vratimov a s postupy, které tomu
předcházely. Zároveň uvedla, že na základě stanoviska Krajského úřadu MSK souvisejícího se
Změnou č. 2 Územního plánu Vratimov byly ve zprávě na str. 9, str. 16 kap. E a str. 24 odst. 21
doplněny informace k záplavovému a sesuvnému území.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e)
stavebního zákona II. Zprávu o uplatňování územního plánu Vratimov za období 2016–2020.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích a
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu
Změny č. 3 Územního plánu Vratimov v rozsahu zadání změny obsažené v kapitole E) II.
Zprávy o uplatňování územního plánu Vratimov za období 2016 –2020.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje, že Změna č. 3 Územního plánu Vratimov bude
pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení Změny č. 3
Územního plánu Vratimov může ve vymezené části obsahovat i prvky regulačního plánu.
Hlasování: PRO: 16

9/23 Vydání Změny č. 2 Územního plánu Vratimov
Starosta opět dal slovo Ing. Martině Miklendové, kvalifikované osobě pořizovatele, která
přítomné seznámila s postupem pořízení Změny č. 2 Územního plánu Vratimov. Hlavním
důvodem pořízení Změny č. 2 je uvedení Územního plánu Vratimova do souladu s Aktualizací
č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Krajský úřad MSK kladné stanovisko
ke Změně č. 2 Územního plánu Vratimov vydal 17.08.2020.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města ověřuje dle § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 2
Územního plánu Vratimov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky
včetně její Aktualizace č. 1., 2. a 3., s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského ve znění po
Aktualizaci č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za
použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona a § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád Změnu č. 2 Územního plánu Vratimov formou opatření obecné povahy.
Hlasování: PRO: 16
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9/1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

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

9/2

Program rozvoje města Vratimova na období let 2020–2026

Starosta uvedl, že sice není povinností města mít zpracovaný program rozvoje města, ale jeho
existence má vliv na přiznání dotací. Zároveň je vhodné mít písemně pro stanovené období
rozplánovaný rozvoj města. Zastupitelům byla dána možnost zapojit se do jeho tvorby a
následně měli možnost i připomínkovat jeho obsah před předložením zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Program rozvoje města Vratimova na období let 2020–2026.
Hlasování: PRO: 16

9/4

Rozbory hospodaření města za období 1.–6. měsíce roku 2020

Ing. Kašičková přítomné informovala, že materiál byl projednán na finančním výboru bez
výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.– 6. měsíce roku 2020.
Hlasování: PRO: 16

9/5

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021–2024

Ing. Kašičková přítomné informovala, že materiál byl projednán na finančním výboru bez
výhrad.
JUDr. Hrudová navrhla do rozpočtu pro rok 2021 nebo 2022 zařadit dokončení stavebních
úprav Radničního náměstí. Projekt úprav je zpracovaný.
Starosta uvedl, že centrum města tvoří i plochy kolem kulturního střediska a přilehlých
bytových domů, a proto bylo zadáno i zpracování studie revitalizace této části města.
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Pan Kocurek požádal o předložení projektu úprav Radničního náměstí stavební a dopravní
komisi k prostudování.
Bc. Daňa se zeptal, jaký ekonomický dopad budou mít změny související s koronavirem příští
rok na příjmy města. Ing. Kašičková sdělila, že na finančním výboru došli k závěru, že příjmy
příští rok se dostanou na úroveň roku 2009 a předpokládá se jejich pokles o cca 8–10 mil. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021–2024.
Hlasování: PRO: 16

9/6

Změna názvu příspěvkové organizace města – Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace

Projednání tohoto materiálu byla přítomna Bc. Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže
Vratimov, kterou starosta vyzval k obhájení požadavku na změnu názvu této příspěvkové
organizace.
Bc. Nevrlá uvedla, že Dům dětí a mládeže v poslední době hodně spolupracuje se seniory a
zajišťuje aktivity i pro dospělé a seniory. V důsledku toho současný název organizace je pro
mnohé matoucí. Zájmem organizace je, aby název více vypovídal o jejím zaměření a její
činnosti. Nový název Středisko volného času bylo konzultováno a schváleno Krajským úřadem
MSK v Ostravě.
JUDr. Hrudová uvedla, že v názvu organizace „volný čas“ je zavádějící. Navrhuje „volnočasové
aktivity“.
Ing. Kiška uvedl, že mu v názvu chybí „vzdělávání“.
Ing. Kašičková navrhuje název rozšířit a další bližší specifikaci organizace.
Bc. Nevrlá uvedla, že v souladu s platnou legislativou je možný název buď Dům dětí a mládeže
Vratimov nebo Středisko volného času Vratimov.

Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o změně názvu organizace Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace, Frýdecká 377/61, Vratimov, IČ 75086778, na nový název Středisko
volného času Vratimov, příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2021.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace Dům dětí a
mládeže Vratimov, příspěvková organizace, Frýdecká 377/61, Vratimov, IČ 75086778, uvedený
v příloze materiálu.
Hlasování: PRO: 16
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Usnesení:
3. Zastupitelstvo města vydává Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, Frýdecká 377/61, Vratimov, IČ 75086778.
Hlasování: PRO: 16

9/7

Souhlas s realizací projektu „Víceúčelové hřiště naproti škole ve Vratimově-Horních
Datyních“ 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: 117d8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku

Starosta uvedl, že hřiště je využíváno základní školou a hlavně veřejností. Je reálná šance na
realizaci získat dotace. Žádost musí být podána nejpozději do 28.08.2020.
Pan Šklář se zeptal, proč v rámci projektu nebylo řešeno i tenisové hřiště. Starosta uvedl, že
rozměry stávajícího hřiště neumožňují zřízení tenisového hřiště. V projektu je řešeno využití
mimo jiné i pro volejbal.
JUDr. Hrudová se zeptala, s ohledem na skutečnost, že hřiště využívá i základní škola, zda
projekt byl konzultován s ředitelkou školy Mgr. Kuchařovou. Starosta odpověděl, že základní
škola byla s projektem seznámena, ale je nutno zdůraznit, že prioritně je jeho využití pro
volnočasové aktivity.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Víceúčelové hřiště naproti škole ve
Vratimově-Horních Datyních“.
Hlasování: PRO: 16
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: 117d8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
a dofinancování projektu z vlastních prostředků.
Hlasování: PRO: 16
9/8

Informace o finančních kontrolách provedených v 1. pololetí roku 2020

Ing. Kašičková přítomné informovala, že materiál byl projednán na finančním výboru bez
výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o provedených finančních kontrolách za 1.
pololetí roku 2020 dle předložené zprávy.
Hlasování: PRO: 16
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9/9

Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2020

Ing. Kašičková přítomné informovala, že materiál byl projednán na finančním výboru bez
výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje plán finančních kontrol na 2. 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

9/10 Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetí 2020
Ing. Kašičková přítomné informovala, že materiál byl projednán na finančním výboru bez
výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na 2. pololetí 2020.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na 2. pololetí 2020.
Hlasování: PRO: 16

9/11 Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 1.
pololetí 2020
Materiál byl projednán bez připomínek.
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 1. pololetí 2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

9/12 Poskytnutí peněžitého daru na rok 2020 pro „Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.“
Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 60.000 Kč Mobilnímu
hospici Ondrášek, o. p. s., Horní 288/67, Ostrava, IČ 26850176, zastoupenému ředitelkou Bc.
Bronislavou Husovskou, DiS.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

9/13 Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci – změna výše částky ve
smlouvě s XXXXX
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8.8.2 z 20.05.2020 s náhradou.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na částku 200.000 Kč, která bude určena na výměnu tepelného čerpadla mezi městem
Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 16

9/14 Přidělení účelové dotace spolku SDH Horní Datyně
Starosta uvedl, že žádost o dotaci je na akci, která se kvůli koronavirové situaci 25.04.2020
neuskutečnila. Spolek tuto akci bude pořádat v náhradním termínu 19.09.2020.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje přidělení účelové dotace Sboru dobrovolných hasičů Horní
Datyně z rozpočtu města ve výši 13.000 Kč.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

9/15 Kotlíkové půjčky – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci XXXXX
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na pořízení a montáž tepelného čerpadla ve výši 200.000 Kč mezi městem Vratimov
a XXXXX, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 16

9/16 Žádost o zrušení pojmenování ulice Za Humny
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Starosta uvedl, že konzultoval zákonné možnosti s právničkou města a JUDr. Hrudovou.
Pojmenování ulice Za Humny je v souladu se zákonem o obcích. K rozhodnutí o novém názvu
ulice není třeba souhlasu vlastníků pozemků a tímto rozhodnutím nejsou dotčena ani
omezena jejich vlastnická práva. Naopak označení ulice přispívá k lepší orientaci v území.
JUDr. Hrudová se zeptala, jestli je komunikace veřejně přístupná. Ing. Palacká, vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí, uvedla, že komunikace je sice veřejně nepřístupná, ale zákon o
obcích pojmenování ulice umožňuje bez ohledu na vlastnický vztah ke komunikaci.
V 16:09 h odešla Ing. Lenka Kašičková.
Starosta navrhl hlasovat k usnesení … „rozhodlo nevyhovět“…
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti manželů XXXXX, Vratimov-Horní Datyně, o
zrušení pojmenování ulice „Za Humny“ v Horních Datyních.
Hlasování: PRO: 15, NEHLAS: 1
V 16:11 h přišla Ing. Lenka Kašičková.

9/17 Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou města v roce 2019
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvu města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých Radou
města v roce 2019.
Hlasování: PRO: 16

9/18 Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ Moravskoslezskému kraji,
28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
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Hlasování: PRO: 16

9/19 Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ Moravskoslezskému kraji,
28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, ve výši 30.000 Kč.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
Hlasování: PRO: 16

9/20 Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2019
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2019
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok
2019, a to bez výhrad.
Hlasování: PRO: 16

9/21 Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu
Starosta uvedl, že rada města v rámci své kompetence schválila několik podobných žádostí.
Projednávána žádost převyšuje částku 20.000 Kč.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájemného nebytových prostor na adrese
Frýdecká 1000/48 ve Vratimově společnosti STRAVOVÁNÍ ČAVOJSKÁ, s. r. o., Šenovská
486/377, Ostrava-Bartovice, IČ 26792281, za období od 16.03.2020 do 17.05.2020 ve výši
28.863 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Hlasování: PRO: 16
9/22 Rozpočtové opatření č. VI/2020
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Ing. Kašičková přítomné informovala, že materiál byl projednán na finančním výboru bez
výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. VI/2020 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

Během zastupitelstva města:
Bc. Martin Čech:
• Pokud budou podány oprávněné požadavky na úpravu obecně závazné vyhlášky o
nočním klidu, bude provedena její aktualizace.
• Končí stavební práce knihovny v Horních Datyních
• Končí stavební práce komunikace ulice K Hájence.
• Zpracovává se studie revitalizace ploch kolem Společenského domu ve Vratimově, její
veřejné projednání s občany bude 14.09.2020.
• Připravuje se studie na využití ploch u Základní školy Datyňská. Prezentace studií 2
architektonických společností pro základní školu a zastupitele města bude 10.09.2020.
Bc. Hynek Daňa:
• Je řešen systém monitorování přeplňování kontejnerů na separaci?
Mgr. Nitka uvedl, že spolupracuje s odborem VaŽP a mají 15 hlášení. Koncem září bude
zpracováno vyhodnocení. Hlavním problémem je porušování zákona podnikateli. Jejich
nedisciplinovanost odbor VaŽP bude v prvním kroku řešit domluvou. Pak bude
následovat podnět k řešení příslušnému správnímu orgánu.
Ing. Christos Kirkopulos:
• V jaké fázi je příprava přejezdu a kruhového objezdu?
Starosta uvedl, že jedná se Správou železnic o upuštění od zrušení přejezdu ul.
Sumínova. Realizace Jižní tangenty časově není stanovena. Kruhový objezd u Shell je
v projekční fázi. Řešil se problém s odvodem dešťových vod. V září by měla být
dokončena DÚR.
• Po odvozu kalů z areálu bývalých Vratimovských papíren zůstala neodstraněna cca 0,5 m
prašná vrstva.
Odbor VaŽP informaci prověří.
JUDr. Dagmar Hrudová:
• Je petice na zrušení zpoplatnění dálnice v úseku Ostrava – Frýdek-Místek. Ve
Vratimovských novinách a na webu města by měli být občané informování o možnosti
jejího podepsání.
Starosta odpověděl, že občané mají informaci na webu a facebooku včetně míst, kde
můžou petici podepsat.
• Probíhá měření rychlosti ve Vratimově?
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•

Starosta sdělil, že Městská policie Ostrava z kapacitních důvodů veřejnoprávní smlouvu
vypověděla. S Policií ČR je jednání složité.
Podél okresní komunikace směr Řepiště a Horní Datyně je vysoká tráva.
Odbor VaŽP vyzve Správu silnic MSK o zjednání nápravy.

V 16:40 h odešel Mgr. Vladimír Švidrnoch.
Michal Kocurek:
• Po rekonstrukci plynovodu v křižovatce ulic Na Příčnici a Obvodová je navržena jen
lokální oprava. Oprava by měla být provedena plošně i za předpokladu, že se město
bude finančně spolupodílet.
Odbor investic stav komunikací prověří.
V 16:45 h odešel Ing. Ivo Kiška.
Bc. David Böhm:
• Proběhla schůzka s projektantem, kde byl řešen rozsah zpracování studie sportovního
areálu (travnaté hřiště, atletický ovál, tribuny).

Starosta města 9. zasedání zastupitelstva města ukončil v 16:50 h.

Ve Vratimově 19.08.2020

Zápis zapsala: Ing. Renáta Mičulková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Čechová
Mgr. Daniel Kašička

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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