Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 08.09.2021

Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

JUDr. Dagmar Hrudová, Mgr. Daniel Kašička, Ing. Ivo Kiška, MUDr.
Dušan Kučera, PhD., MBA, Karel Smuž, Aleš Šklář, Mgr. Vladimír
Švidrnoch, DiS.

Návrhová komise:

Mgr. Kateřina Čechová

PRO: 10

Ing. Christos Kirkopulos

PRO: 10

Bc. Hynek Daňa

PRO: 9
ZDR: 1

Libor Svoboda

PRO: 9
ZDR: 1

Ověřovatelé:

Zapisovatelka:

Ing. Renáta Mičulková

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
2. Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–6. měsíce roku
2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2025
4. Informace o finančních kontrolách prováděných v 1. pololetí roku 2021
5. Schválení přijetí dotace na projekt „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p. 205
s byty zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov“ z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok 2021
6. Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2021
7. Prodej pozemku ve vlastnictví města, parc. č. 68/2, ostatní plocha o výměře 223 m2 v k.
ú. Vratimov
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
9. Obecně závazná vyhláška – úprava koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
10. Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 1.
pololetí 2021
11. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Senior Domy Pohoda Jablunkov, a. s.“
12. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.“
13. Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu

14. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za 1. pololetí 2021 organizační složky Kulturní
středisko Vratimov
15. Informace o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury o schválení
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na projekt „Horní Datyně
– chodník ul. Vratimovská – ISPROFOND 5817510247
16. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/4 zahrada, k. ú.
Horní Datyně
17. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro část pozemku parc. č. 1130/1 orná půda,
k. ú. Vratimov
18. Schválení přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy“
Národního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3001–
10000 obyvateli, pro dotační titul – podpora obnovy místních komunikací
19. Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2021
20. Rozpočtové opatření č. VIII/2021
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)
PRO: 10

14/1
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
PRO: 10

14/2
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–6. měsíce roku 2021.
PRO: 10

14/3
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2025.
PRO: 10

14/4
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o provedených finančních kontrolách za 1.
pololetí roku 2021 dle předložené zprávy.
PRO: 10

14/5.1
Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit:
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- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu na podporu zvýšení kvality
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, na realizaci projektu s
názvem „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p. 205 s byty zvláštního určení, na ul.
Frýdecká v k. ú. Vratimov“ (sociální služba registrační číslo 6305312) v celkové výši maximálně
129.400 Kč
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 10

14/5.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok
2021, na realizaci projektu s názvem „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p. 205 s byty
zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov“ (sociální služba registrační číslo 6305312) za
podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 10

14/5.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok 2021, na realizaci projektu s názvem „Šikmá zvedací plošina
pro bytový dům č. p. 205 s byty zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov.
PRO: 10

14/6.1
Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit:
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2021, na realizaci projektu s názvem „Revitalizace lokality sídliště
Na Hermaně“ v celkové výši maximálně 400.000 Kč
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
PRO: 10

14/6.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z
Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021, na realizaci projektu s
názvem „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
PRO: 10
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14/6.3
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021, na realizaci projektu s
názvem „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“.
PRO: 10

14/7
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 68/2 ostatní
plocha o výměře 223 m2, k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimov za celkovou cenu
150.000 Kč mezi městem Vratimov a T. D. ,
, Vratimov.
PRO: 10

14/8
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Vratimova ze dne 06.05.2016.
PRO: 10

14/9
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí.
PRO: 9
ZDR: 1

14/10
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 2021 dle předloženého návrhu.
PRO: 10

14/11
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení k předkládanému materiálu Poskytnutí peněžitého
daru na rok 2021 pro „Senior Domy Pohoda Jablunkov, a. s.“
PRO: 8
ZDR: 2

14/12.1
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 60.000 Kč Mobilnímu
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hospici Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176, zastoupenému
ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou.
PRO: 10

14/12.2
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.
PRO: 10
14/13
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájemného nebytových prostor na ulici Frýdecká
1098 ve Vratimově Milanu Linzerovi, Jana Maluchy 44/12, Ostrava-Dubina, IČ 18973396, ve
výši 13.149 Kč.
PRO: 10

13/14
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odprodej části
pozemku parc. č. 1203/1, k. ú. Vratimov v předpokládané výměře cca 20 m2 mezi budoucím
kupujícím ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 24729035 a budoucím
prodávajícím městem Vratimov.
PRO: 10

14/15
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní
infrastruktury o schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na
financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, na realizaci
akce s názvem „Horní Datyně – chodník ul. Vratimovská“ – ISPROFOND 5817510247.
PRO: 10

14/16
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě pro darování části
pozemku parc. č. 232/4, k. ú. Horní Datyně mezi budoucím obdarovaným městem Vratimov
a budoucím dárcem P. V.,
, Vratimov-Horní Datyně.
PRO: 10

14/17
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odprodej části
pozemku parc. č. 1130/1 orná půda, k. ú. Vratimov o předpokládané výměře 480 m2
potřebné pro výstavbu, která bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 600 Kč/m2
mezi budoucím kupujícím městem Vratimov a budoucím prodávajícím Ing. S. B.,
,
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Mikulčice, podíl 1/8, společností EQUICENTRUM, spol. s r. o., Paskovská 1/335, Paskov, podíl
1/8, J. J.,
, Mikulčice, podíl 1/8, L. L.,
, Ostrava, podíl 1/8, Z. L.,
,
Ostrava, podíl 1/8, H. N.,
, Ostrava, podíl 1/8, Bc. P. S.,
, Ostrava, podíl ¼.
PRO: 10

14/18.1
Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace z Národního programu
Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli, pro
dotační titul – podpora obnovy místních komunikací, na projekt „Rekonstrukce chodníků a
MK ul. U Mateřské školy“ v celkové výši maximálně 4.162.473 Kč, a to dle důvodové zprávy a
předloženého materiálu.
PRO: 10

14/18.2
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Národního programu Ministerstva pro místní
rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli, pro dotační titul – podpora
obnovy místních komunikací, na projekt „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy“
za podmínek uvedených v Registraci akce, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
PRO: 10

14/19
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2021 prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, dle předloženého návrhu.
PRO: 10

14/20
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. VIII/2021 dle předloženého návrhu.
PRO: 10

14/21.1
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 10.000 Kč.
PRO: 10

14/21.2
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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.
PRO: 10

14/22.1
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.
PRO: 10

14/22.2
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.
PRO: 10

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta

Ve Vratimově 08.09.2021
Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
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