Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.04.2021

Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

Ing. Christos Kirkopulos, Karel Smuž, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

Návrhová komise:

Kamil Hrabec
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Ověřovatelé:

Bc. Hynek Daňa
Michal Kocurek

Zapisovatelka:

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

Ing. Renáta Mičulková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:03 h. Přítomno bylo celkem 14
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 Ing. Christosem Kirkopulosem
a Karlem Smužem.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 12. 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.
Michal Kocurek požádal zastupitelstvo města o dání slova přítomnému občanovi xxxxxxx
před zahájením projednávání předložených materiálů.
Hlasování: PRO: 13

Zastupitelstvo města schválilo tento rozšířený program 11. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 07.04.2021.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
3. Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím na rok 2021
4. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro Péče srdcem, z. ú.
5. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro Podané ruce – osobní asistence
6. Výběr varianty „Umisťovací a dispoziční studie ploch kolem ZŠ Datyňská 690 vč.
architektonické a dispoziční studie nové sportovní haly“ od společnosti CHVÁLEK
ATELIÉR, s. r. o. a DUPLEX, s. r. o.
7. Revokace usnesení č. 13/7 z 17.10.2016 bez náhrady
8. Kupní smlouva pro odkoupení pozemku parc. č. 12/145 druh orná půda o výměře 94 m2
v k. ú. Horní Datyně
9. Darování pozemků parc. č. 78/4 o výměře 161 m2 a parc. č. 78/83 o výměře 181 m2, oba
druh ostatní plocha, silnice v k. ú. Vratimov
10. Žádost vlastníků pozemků parc. č. 2094/1, 2094/13 a 116, k. ú. Vratimov o vykoupení
jejich částí
11. Kotlíkové půjčky – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pan xxxxxxx
12. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2020
13. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro pozemek parc. č. 232/1 orná půda, k. ú.
Horní Datyně
14. Darování spoluvlastnických podílů 2/4 a 1/12 k pozemkům parc. č. 3080/2, 3135/3 a
3136/2 v k. ú. Vratimov
15. Kupní smlouva na odkup pozemků parc. č. 3161/5, 3161/4, 3211/1 orná půda vše v k. ú.
Vratimov, pro realizaci stavby „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov“
16. Návrh názvů ulic
17. Darování pozemků parc. č. 494/1, 495/4, 550/1, 905/1 905/28 a 905/30, vše v k. ú.
Vratimov
18. Příprava k dělení pozemku parc. č. 231/23 v k. ú. Horní Datyně a případný prodej včetně
budovy občanské vybavenosti Horní Datyně č. p. 305
19. Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–12. měsíce roku
2020
20. Žádost o dotaci na provoz Pošta Partner v Horních Datyních
21. Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
22. Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
(AMO)
23. Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou města v roce 2020
24. Informace o finančních kontrolách prováděných ve II. pololetí roku 2020
25. Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu
26. Rozpočtové opatření č. II/2021
Hlasování: PRO: 13
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Přítomný občan xxxxxxx vznesl následující připomínky:
1. Na webu města nejsou uvedeny termíny zastupitelstev města.
Starosta uvedl, že informování občanů o svolání zastupitelstva města je zveřejňováno
v souladu se zákonem o obcích. Konkrétně informace o tomto zasedání byla na úřední
desce města zveřejněna 26.03.2021 včetně programu.
2. Požaduje, aby materiály pro zasedání zastupitelstva města byly přístupny na webu města
veřejnosti.
Tajemnice uvedla, že pracovní materiály jsou předkládány v souladu se zákonem o obcích
a jednacím řádem zastupitelstva města pouze zastupitelům města. Nicméně občan města
může svá práva uplatnit v rozsahu zákona o obcích. Občan, který nemá trvalý pobyt na
území města nebo na jeho území nevlastní nemovitost, může využít poskytnutí informace
v souladu se zákonem 106/1999 Sb.
3. Nesouhlas s kácením borovice u Základní školy Datyňská ve Vratimově.
Vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku Bc. Filip uvedl, že varianty zachování
nebo kácení byly konzultovány s odborníky.

12/1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 14

12/2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky.
Hlasování: PRO: 14

12/3

Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím na rok 2021

Místostarosta uvedl, že zájmová komise předložila návrh na rozdělení dotací v plné výši dané
rozpočtem města.
Materiál byl projednán bez připomínek v souladu s předloženým návrhem zájmové komise.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení účelové dotace z rozpočtu města dle předloženého
návrhu.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování: PRO: 14
12/4

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro Péče srdcem, z. ú.

Michal Kocurek nesouhlasí s financováním společnosti Péče srdcem, z. ú. Doporučuje
peněžitý dar poskytovat na základě žádosti jen potřebným jednotlivcům.
JUDr. Hrudová uvedla, že naopak společnosti tohoto typu je nutné podporovat. Se
společností Péče srdce má pozitivní osobní zkušenost.
Usnesení:
1. 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: 12, ZDR: 2
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,
Ostrava-Vítkovice, IČ 04629531, zastoupenou ředitelkou Janou Vávrovou.
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 2

12/5

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro Podané ruce – osobní asistence

Michal Kocurek opět přednesl nesouhlas s financováním společností poskytující sociální
služby.
MUDr. Kučera uvedl, že je nedostatek společností poskytujících sociální služby potřebným
lidem. Zpravidla jsou to neziskové organizace a je nutné je podporovat. Dále uvedl, že
zastupitelé mají možnost zajistit spolupráci i s jinými společnostmi poskytujícími služby
potřebným.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 45.000 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: 12, ZDR: 2
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Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru
ve výši 45.000 Kč mezi městem Vratimov a spolkem Podané ruce – osobní asistence,
Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 70632596, zastoupeným ředitelkou Bc. Helenou
Fejkusovou.
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 2
12/6

Výběr varianty „Umisťovací a dispoziční studie ploch kolem ZŠ Datyňská 690 vč.
architektonické a dispoziční studie nové sportovní haly“ od společnosti CHVÁLEK
ATELIÉR, s. r. o. a DUPLEX, s. r. o.

Někteří ze zastupitelů využili v rámci diskuse říct své názory na předložené studie.
MUDr. Kučera chtěl zdůvodnit rozdílnost předložených rozpočtů zpracovateli studií a
nezávislým rozpočtářem.
Bc. Filip uvedl, že v případě studií nelze zodpovědně stanovit náklady na výstavbu, to je možno
stanovit až na základě prováděcí dokumentace. Společnost DUPLEX u studie spíš náklady
podhodnotila, společnost Chválek vychází z již jí realizovaných staveb obdobného charakteru.
Nezávislý rozpočtář stanovil náklady stavby na ÚRS 2021 a s ohledem na předpokládané
kubatury.
JUDr. Hrudová uvedla, že ve fázi studie by se mělo zaměřit hlavně na dispoziční řešení a
umístění v terénu, aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům města na jeho využití.
Bc. Daňa se zeptal na následné možnosti využití hřiště s ohledem na jeho rozměry.
Bc. Filip uvedl, že po dlouhých jednáních se jeví jako nevhodnější rozměr hřiště 40x20 m, aby
zde mohlo být multifunkční využití.
Michal Kocurek uvedl, že ve stavebnictví začíná být nedostatek stavebního materiálu a jeho
ceny budou stoupat. Proto je nutné stavbu realizovat co nejdříve.
Bc. Daňa ještě upozornil v případě studie DUPLEX na prosklení budovy, které pro kvalitu hry
není vhodné.
Ing. Kiška odpověděl, že okna jsou navrženy až nad ochozem a nebude to mít vliv na
přesvětlení hřiště.
Starosta dal návrh, že se bude hlasovat pro variantu studie společnosti DUPLEX, s. r. o.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vybranou variantu „Umisťovací a dispoziční studie ploch
kolem ZŠ Datyňská 690 vč. architektonické a dispoziční studie nové sportovní haly“ pro
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, a to od společnosti DUPLEX, s. r. o.,
Českobratrská 1887/12, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 62305433 s tím, že bude dále
dopracováno dopravní řešení.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 1, ZDR: 1
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12/7

Revokace usnesení č. 13/7 z 17.10.2016 bez náhrady

Materiál byl projednán bez připomínek.
Tajemnice uvedla technickou poznámku, že v usnesení bude vypuštěno slovo „část“.
Usnesení:
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 13/7 z 17.10.2016, týkající se podání návrhu na
zahájení vyvlastňovacího řízení části pozemku na stavbu kanalizace, a to bez náhrady.
Hlasování: PRO: 14

12/8

Kupní smlouva pro odkoupení pozemku parc. č. 12/145 druh orná půda o výměře
94 m2 v k. ú. Horní Datyně

Bc. Filip uvedl, že komunikace je sice vedena v pasportu místních komunikací Městského
obvodu Radvanice a Bartovice, protože je na rozhraní katastrů, nicméně je vhodné, aby
pozemek pod komunikací na katastru Horních Datyň byl ve vlastnictví města.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. č. 12/145 druh
orná půda o výměře 94 m2, k. ú. Horní Datyně za oboustranně dohodnutou cenu 50 Kč/m2
(celková cena 4.700 Kč) mezi městem Vratimov a xxxxxxx, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 14

12/9

Darování pozemků parc. č. 78/4 o výměře 161 m2 a parc. č. 78/83 o výměře 181
m2, oba druh ostatní plocha, silnice v k. ú. Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o darování pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha, silnice o
výměře 161 m2 a pozemku parc. č. 78/83 ostatní plocha, silnice o výměře 181 m2, oba k. ú.
Vratimov ve vlastnictví města Vratimova v účetní hodnotě 25.200 Kč Moravskoslezskému
kraj, zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
Úprkova 795/1, Ostrava.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu k pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha,
silnice o výměře 161 m2 a pozemku parc. č. 78/83 ostatní plocha, silnice o výměře 181 m2,
oba k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova mezi městem Vratimov a
Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Ostrava, zastoupenou ředitelem příspěvkové
organizace Ing. Tomášem Böhmem.
Hlasování: PRO: 14
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12/10

Žádost vlastníků pozemků parc. č. 2094/1, 2094/13 a 116, k. ú. Vratimov o
vykoupení jejich částí

JUDr. Hrudová uvedla, že nabízené pozemky pro město nejsou strategické. Navíc nejedná se o
místní komunikaci, kterou by budovalo města. Využívá ji pouze soukromá společnost pro
příjezd ke svým nemovitostem. S tímto názorem se ztotožnil Ing. Kiška.
Bc. Daňa naopak uvedl, že pozemky by měly být ve vlastnictví města a město by mělo jednat o
kupní ceně.
Mgr. Nitka navrhuje jednat s vlastníky pozemků, ale jen o variantě směny nebo darování.
Aleš Šklář navrhl protinávrh usnesení „neschvaluje“.
Usnesení:
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení k předkládanému materiálu „Žádost vlastníků
pozemků parc. č. 2094/1, 2094/13 a 116, k. ú. Vratimov o vykoupení jejich částí“.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 5, ZDR: 1

12/11

Kotlíkové půjčky – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pan
xxxxxxx

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
pořízení a montáž automatického kotle na biomasu ve výši 170.000 Kč mezi městem
Vratimov a xxxxxxx, Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

Odešel Bc. Daňa v 16:38 h.

12/12

Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2020

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2020
organizační složky Kulturní středisko Vratimov.
Hlasování: PRO: 13, NEHLAS: 1
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12/13

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro pozemek parc. č. 232/1 orná
půda, k. ú. Horní Datyně

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odprodej části
pozemku parc. č. 232/1, k. ú. Horní Datyně mezi budoucím kupujícím městem Vratimov a
budoucím prodávajícím xxxxxxx, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 13, NEHLAS: 1

Přišel Bc. Daňa v 16:43 h.

12/14

Darování spoluvlastnických podílů 2/4 a 1/12 k pozemkům parc. č. 3080/2,
3135/3 a 3136/2 v k. ú. Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dar 2/4 spoluvlastnického podílu k pozemkům
parc. č. 3080/2 ostatní plocha o výměře 548 m2, parc. č. 3135/3 ostatní plocha o výměře 50
m2 a parc. č. 3136/2 zahrada o výměře 90 m2, vše k. ú. Vratimov od xxxxxxx, OstravaVýškovice.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout dar 1/12 spoluvlastnického podílu k pozemkům
parc. č. 3080/2 ostatní plocha o výměře 548 m2, parc. č. 3135/3 ostatní plocha o výměře 50
m2 a parc. č. 3136/2 zahrada o výměře 90 m2, vše k. ú. Vratimov od xxxxxxx, Vratimov.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1

Odešel MUDr. Kučera, Ph.D., MBA v 16:45 h.

Přišel MUDr. Kučera, Ph.D., MBA v 16:46 h.

12/15

Kupní smlouva na odkup pozemků parc. č. 3161/5, 3161/4, 3211/1 orná půda
vše v k. ú. Vratimov, pro realizaci stavby „Odkanalizování lokality Zaryjská,
Vratimov“

Bc. Filip uvedl, že pozemky, které jsou předmětem materiálu, jsou pro výstavbu kanalizace
strategické. Z tohoto důvodu je nejlepším řešením mít pozemky ve vlastnictví města.
Usnesení:
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Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na odkup pozemků parc. č. 3161/5 ostatní
plocha, parc. č. 3161/4 ostatní plocha, parc. č. 90/2 ostatní plocha a parc. č. 3211/1 orná
půda, vše k. ú. Vratimov, pro realizaci stavby „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov“ za
celkovou cenu 644.500 Kč mezi městem Vratimov a xxxxxxx, Ostrava-Poruba.
Hlasování: PRO: 11, ZDR: 3
Přestávka 17:00–17:10 h.

12/16

Návrh názvů ulic

Starosta uvedl, že materiál nebyl dostatečně předjednán s vedením města. Navrhuje, aby před
jeho projednáním byly návrhy názvů ulic zkonzultovány se starousedlíky Horních Datyň.
Doporučuje, aby jedna z ulic byla pojmenována po Mgr. Sládkovi, který byl velkým přínosem
pro Klub českých turistů.
Ing. Kiška navrhl, aby druhá ulice byla pojmenována po vratimovském rodákovi panu
Vychodilovi.
Michal Kocurek doporučil místo názvu Nepřímá použít Lomená.
Starosta dal protinávrh na odložení projednání materiálu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o odložení projednání materiálu „Návrh názvů ulic“ na příští
zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 14

12/17

Darování pozemků parc. č. 494/1, 495/4, 550/1, 905/1 905/28 a 905/30, vše v
k. ú. Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout darování pozemků parc. č. 494/1 ostatní plocha o
výměře 51 m2, parc. č. 495/4 ostatní plocha o výměře 876 m2, parc. č. 550/1 ostatní plocha o
výměře 1328 m2, parc. č. 905/1 orná půda o výměře 979 m2, parc. č. 905/28 orná půda a o
výměře 1566 m2, parc. č. 905/30 orná půda o výměře 568 m2, vše k. ú. Vratimov od xxxxxxx,
Nový Jičín, xxxxxxx, Brušperk, xxxxxxx, Vratimov, xxxxxxx, Krmelín a xxxxxxx, Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

12/18

Příprava k dělení pozemku parc. č. 231/23 v k. ú. Horní Datyně a případný
prodej včetně budovy občanské vybavenosti Horní Datyně č. p. 305
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Ing. Kiška uvedl, že v případě projede budovy, by mělo být v zájmu města zachování obchodu
potravin.
Starosta uvedl, že prvotně je nutno rozdělit pozemky tak, aby byl následně reálný prodej
budovy.
Aleš Šklář navrhl, aby návrh na dělení pozemku pod č. 3 byl rozšířen o č. 4.
Starosta uvedl, že v tuto chvíli je nutno řešit, zda v přípravných pracích pro následný prodej
pokračovat. Navrhl hlasovat k usnesení o pokračování přípravy prodeje.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v přípravě prodeje budovy občanské vybavenosti
č. p. 305 na pozemku parc. č. 381, k. ú. Horní Datyně a dokončit dělení pozemku parc. č.
231/23, k. ú. Horní Datyně podle představeného využití jednotlivých nově vzniklých ploch a
provést jejich zapsání do katastru nemovitostí bez změny vlastníka.
Hlasování: PRO: 14

12/19

Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–12.
měsíce roku 2020

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–12. měsíce roku 2020.
Hlasování: PRO: 14

12/20

Žádost o dotaci na provoz Pošta Partner v Horních Datyních

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Bc. Daňa se zeptal, jestli by nebylo vhodné, aby součástí pošty měl pan Knězek i infocentrum.
Starosta uvedl, že toto zatím není prioritní k řešení. Místostarosta dodal, že k tomuto účelu
je vhodné využít knihovnu.
Starosta navrhl, aby dotace byla poskytnuta ve výši 230.000 Kč.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části obce
Horní Datyně v roce 2021 Stanislavu Knězkovi, U Školy 292, Vratimov-Horní Datyně, v částce
230.000 Kč.
Hlasování: PRO: 14
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Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace na
zajištění poštovních služeb v části obce Horní Datyně v roce 2021 mezi městem Vratimov a
Stanislavem Knězkem, U Školy 292, Vratimov-Horní Datyně, IČ 41046226.
Hlasování: PRO: 14

12/21

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 35.000 Kč.
Hlasování: PRO: 14
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: 14

12/22

Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ (AMO)

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 65.000 Kč.
Hlasování: PRO: 14
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: 14
12/23
Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou města v roce 2020
Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
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Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých Radou
města v roce 2020.
Hlasování: PRO: 14

12/24

Informace o finančních kontrolách prováděných ve II. pololetí roku 2020

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o provedených finančních kontrolách za II.
pololetí roku 2020 dle předložené zprávy.
Hlasování: PRO: 14

12/25

Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu

Aleš Šklář upozornil, že 01.11.2020 ještě nebyl vyhlášen nouzový stav.
Starosta odpověděl, že prostory byly zavřeny od 01.11.2020.

Odešel Bc. Daňa v 17:49 h.

Starosta navrhl prominout nájemné za období od 01.11.2020 do 31.03.2021 ve výši 44.300 Kč.

Přišel Bc. Daňa v 17:52 h.

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájemného nebytových prostor na ulici
Vratimovské 224 ve Vratimově Horních Datyních Bc. Lucii Pomajbíkové, Na Hrázkách 1497,
Šenov, IČ 75571684, za období od 01.11.2020 do 31.03.2021 ve výši 44.300 Kč.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1

12/26

Rozpočtové opatření č. II/2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
12

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. II/2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 14

Během zasedání zastupitelstva:
Starosta:
 Jedná s Moravskoslezským krajem o zřízení kruhového objezdu v místě křižovatky
Frýdecká a Datyňská ve Vratimově.
 Bude uzávěra železničního přejezdu na ulici Buničité ve Vratimově. Linky KODIS budou
jezdit náhradní trasou po ulici Nádražní a Výletní. MHD č. 41 bude od směru OstravaHrabová končit na ul. Mostní a dál pojede směr centrum Ostrava. MHD č. 21 a č. 81
bude jezdit přes Horní Datyně do centra Ostravy.
 Jednal o koupi pozemku pod kapličkou v Horních Datyních. Vlastník pozemku chce 5.000
Kč. Na příští zasedání zastupitelstva připraví materiál.
 Připravuje se nová obecně závazná vyhláška o odpadech, která bude předložena
zastupitelstvu města ke schválení v září 2020 s účinností od 01.01.2022. Nově se bude
hradit poplatek na občana za likvidaci komunálního odpadu.
 Koupaliště v létě 2021 nebude otevřeno. Dokončená stavba provozní budovy bude
předána 30.09.2021.
Bc. Daňa:
 Komunikace stavební a dopravní komise s vedení města není na dobré úrovni.
Starosta upozornil, že komise jsou pouze poradním orgánem rady města v případě akcí,
které zajišťuje město.
MUDr. Kučera, PH.D., MBA:
 Jakým způsobem se dotkne nový stavební zákon činnosti zdejšího stavebního úřadu?
Tajemnice sdělila, že oficiálně ministerstvo ještě nesdělilo informace o dopadech
připravovaného nového stavebního zákona.
JUDr. Hrudová:
 Byla špatná koordinace zavření dětských hřišť v době nouzového stavu.
Místostarosta řekl, že všechna hřiště na území města byla zavřená. Informace proběhla
na webu města a i hřiště byla fyzicky, a to opakovaně, označena zákazem vstupu.
Kocurek:
 O uzavírce železničního přejezdu by měli úředníci v terénu informovat občany.
 Je třeba vylepšit vyhledávání článků vratimovských novin na webu města.
 Zasedání zastupitelstva města by měli být účastni vedoucí Kulturního střediska, ředitelé
příspěvkových organizací a ředitelé společností města.
 Vedení města neinformuje dostatečně o dění ve městě zastupitele.
 Doporučuje vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu ohňostrojů mimo 31.12.
Hrabec:
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Liberty, a. s. přispěla na pořízení herních prvků na koupališti včetně trampolíny.
Trampolína není bezpečná.
Bc. Filip uvedl, že v našem případě se jedná o zemní trampolínu cca 1x1 m s atestem.

Mgr. Nitka:
 Proběhlo jednání s FCC, s. r. o., od které dostaneme 100.000 Kč na obnovu míst na
separaci odpadu.
 Od 08.07.2020 došlo k separaci odpadů 198 podnětů z řad občanů.
Bc. Böhm:
 V době uzávěry železničního přejezdu 20.04.–01.05.2021 bude zákaz vjezdu na ulici
Nádražní.

Starosta města 12. zasedání zastupitelstva města ukončil v 18:45 h.

Zápis zapsala: Ing. Renáta Mičulková

Ověřovatelé zápisu: Bc. Hynek Daňa
Michal Kocurek

Ve Vratimově 07.04.2021

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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