Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 09.06.2021
Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

Michal Kocurek

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:00 h. Přítomno bylo 15 zastupitelů.
Starosta města konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a oznámení
vyvěšeno na úřední desce.

V 15:01 h odešel Ing. Ivo Kiška a Mgr. Daniel Kašička.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl podepsán Bc. Hynkem Daňou a Michalem
Kocurkem.
Starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Vladimíra Švidrnocha, DiS. a Aleše Škláře a dal
pro ně hlasovat jednotlivě.
Návrhová komise:

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

PRO: 12
ZDR: 1
NEHLAS: 2

V 15:03 h přišel Mgr. Daniel Kašička.

Aleš Šklář

PRO: 13
ZDR: 1
NEHLAS: 1

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Ivo Kišku a Mgr. Radka Nitku a dal pro ně hlasovat
jednotlivě.
Ověřovatelé:

Ing. Ivo Kiška

PRO: 14
NEHLAS: 1

V 15:05 h přišel MUDr. Dušan Kučera.

Mgr. Radek Nitka

PRO: 14
ZDR: 1
NEHLAS: 1

Starosta sdělil, že zapisovatelkou pro 13. zasedání zastupitelstva města je Ing. Renáta
Mičulková
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 13. 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 13. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 09.06.2021.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2020
Závěrečný účet města Vratimova za rok 2020
Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–3. měsíce roku
2021
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu
6. Návrh názvů ulic
7. Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2020
8. Zápis Revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2021
9. Kupní smlouva pro odkoupení pozemku parc. č. St. 56 druh zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 18 m2, k. ú. Horní Datyně
10. Prodej pozemku ve vlastnictví města parc. č. 42/2 ostatní plocha o výměře 83 m 2 v k. ú.
Vratimov
11. Prodej pozemků ve vlastnictví města parc. č. 85/4 ostatní plocha o výměře 624 m 2, parc.
č. 3217 ostatní plocha o výměře 242 m2, parc. č. 3218 trvalý travní porost o výměře
2588 m2, vše k. ú. Vratimov
12. Poskytnutí peněžitého daru na kulturní akci
13. Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetní 2021
14. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro část pozemku parc. č. 1203/1, k. ú.
Vratimov o předpokládané výměře cca 20 m2 pro umístění trafostanice s ČEZ Distribuce,
a. s.
15. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města Vratimova k 31.12.2020
16. Rozpočtové opatření č. IV/2021
17. Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu
Hlasování: PRO: 15, NEHLAS: 1

13/1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Materiál byl projednán bez připomínek.

2

Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 15, NEHLAS: 1

13/2

Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2020

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vratimova k rozvahovému dni
31.12.2020 v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: PRO: 15, NEHLAS: 1

V 15:10 h přišel Ing. Ivo Kiška.

13/3

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2020

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad. Výhrada
auditora byla k běžné provozní záležitosti a není závažná.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Vratimova za rok 2020 s výhradou
chyb identifikovaných přezkumem hospodaření.
Hlasování: PRO: 16

13/4

Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–3. měsíce
roku 2021

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.–3. měsíce roku 2021.
Hlasování: PRO: 16
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13/5

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.
Hlasování: PRO: 16

13/6

Návrh názvů ulic

Starosta uvedl, že nové názvy ulic projednal se spolky v Horních Datyních a od rodiny Jana
Sládka dostal souhlas s použitím jeho jména. Dále uvedl, že prověřil, že v Horních Datyních a
Vratimově další občan stejného jména neexistuje.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o pojmenování nově vzniklých komunikací, a to ulice
„Lomená“ a ulice „Jana Sládka“ v katastrálním území Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 16

13/7

Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2020

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok
2020.
Hlasování: PRO: 16

13/8

Zápis Revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis Revizní komise DSO Region Slezská č. 1/2021 z
26.01.2021.
Hlasování: PRO: 16

V 15:15 h odešel Ing. Ivo Kiška.
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13/9

Kupní smlouva pro odkoupení pozemku parc. č. St. 56 druh zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 18 m2, k. ú. Horní Datyně

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. č. 12/145 druh
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součásti je stavba bez čp/če, jiná stavba
(sakrální stavba – kaplička), k. ú. Horní Datyně za oboustranně dohodnutou celkovou cenu
5.000 Kč mezi městem Vratimov a xxxxxxx, Ostrava-Hrabůvka.
Hlasování: PRO: 15, NEHLAS: 1

13/10

Prodej pozemku ve vlastnictví města parc. č. 42/2 ostatní plocha o výměře 83 m2
v k. ú. Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 42/2 ostatní plocha o výměře 83
m2, k. ú. Vratimov do vlastnictví, xxxxxxx, Vratimov za cenu 62.400 Kč a pověřilo odbor
investic a údržby obecního majetku přípravou kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 15, NEHLAS: 1

V 15:20 h přišel Ing. Ivo Kiška.

13/11

Prodej pozemků ve vlastnictví města parc. č. 85/4 ostatní plocha o výměře 624
m2, parc. č. 3217 ostatní plocha o výměře 242 m2, parc. č. 3218 trvalý travní
porost o výměře 2588 m2, vše k. ú. Vratimov

Starosta navrhl prodat pozemky za cenu dle znaleckého posudku, tj. 2.550.000 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků parc. č. 85/4 ostatní plocha o výměře
624 m2, parc. č. 3217 ostatní plocha o výměře 242 m2 a parc. č. 3218 trvalý travní porost o
výměře 2.588 m2, vše k. ú. Vratimov do vlastnictví společnosti Technoma, a. s., Buničitá
1132, Vratimov, IČ 61942715, zastoupené členem představenstva Bohumírem Kahánkem za
cenu 2.550.000 Kč a pověřilo odbor investic a údržby obecního majetku přípravou kupní
smlouvy.
Hlasování: PRO: 16

13/12

Poskytnutí peněžitého daru na kulturní akci

Starosta uvedl, že na loňské akci byl a návštěvnost byla dobrá.
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Ing. Kiška navrhl akci podpořit v plné požadované výši.
Ing. Kašičková řekla, že měla být spíš podána žádost o dotaci v řádném termínu pro podávání
žádostí o dotace. Pokud by byla akce posuzována podle Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města, určitě by výsledná dotace byla nižší, než je nyní požadován peněžitý dar.
Proto navrhuje schválit peněžitý dar ve výši 25.000 Kč.
Zastupitelé města hlasovali k protinávrhu Ing. Kašičkové k poskytnutí peněžitého daru ve výši
25.000 Kč.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 3
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 25.000 Kč na pořádání
2. ročníku kulturní akce Vrat Fest Ondřeji Kocurovi, Odboje 799/10, Vratimov.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 3
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši
25.000 Kč mezi městem Vratimov a Ondřejem Kocurem, Odboje 799/10, Vratimov.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2

13/13

Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetní 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na 2. pololetí 2021.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na 2. pololetí 2021.
Hlasování: PRO: 16

13/14

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro část pozemku parc. č. 1203/1, k.
ú. Vratimov o předpokládané výměře cca 20 m2 pro umístění trafostanice s ČEZ
Distribuce, a. s.

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
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.
Hlasování: PRO: 16
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13/15

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města Vratimova k 31.12.2020

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku a závazků města Vratimova k 31.12.2020.
Hlasování: PRO: 16

13/16

Rozpočtové opatření č. IV/2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. IV/2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

13/17

Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu

JUDr. Hrudová se zeptala, zda žadatel podal žádost i o státní příspěvek na nájemné.
Vedoucí finančního odboru Mgr. Ing. Janků sdělil, že toto nebylo v žádosti zmiňováno.
Ing. Kiška navrhl podmínit schválení slevy na nájemném čestným prohlášením žadatele, že
nečerpal jinou úlevu.
Starosta navrhl odložit projednání materiálu na další zasedání zastupitelstva města s tím, že
bude prověřeno, zda žadatel nevyužil možnosti získání státního příspěvku na nájemné.
Zastupitelé města hlasovali k protinávrhu starosty k odložení projednání materiálu na dalším
zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o odložení projednání materiálu „Prominutí úhrady
nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu“ na příští zasedání zastupitelstva
města.
Hlasování: PRO: 16

Během zasedání zastupitelstva:
Starosta:
 Získali jsme dotaci na rekonstrukci místní komunikace U Mateřské školy od Ministerstva
pro místní rozvoj.
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Čekáme na rozhodnutí, zda získáme dotaci na opravu chodníku podél ulice Vratimovské
v Horních Datyních.
V rámci projektu podjezdu se bude řešit i úprava komunikace ulice Nádražní a chodník.
O umístění protihlukových stěn není rozhodnuto, protože dle provedení měření nejsou
nutné.
S Moravskoslezským krajem bylo dohodnuto, že pro realizaci kruhového objezdu u
úřadu město zajistí na své náklady studii a dokumentaci pro územní řízení včetně
dokladové části. Projekt a realizaci zajistí kraj.
Správa silnic Moravskoslezského kraje příští rok plánuje provést rekonstrukci krajské
komunikace II/478 - Vratimovská.
S účinností od 01.07.2021 je zřízen nový odbor správy sportovišť městského úřadu, jehož
vedoucím bude Bc. Daniel Filip.

Ing. Kiška:
 Dotaz, zda má město zpracovaný plán údržby zeleně? Jsou rezervy v její celoroční
údržbě.
Starosta reagoval, údržba zeleně je prováděna řádně podle plánu schváleného radou
města (44.2. ze dne 22.04.2021).
Bc. Böhm na doplnění ještě uvedl, že město má i schválenou obecně závaznou vyhlášku
k ochraně veřejné zeleně. Vratimovské služby jsou schopny posekat trávu na území
města za 6 týdnů.
Bc. Daňa:
 Je třeba urgovat Správu a údržbu silnic Moravskoslezského kraje k posečení pozemků
přilehlých k okresním komunikacím. Rozhledové poměry při výjezdu jsou špatné.
Starosta uvedl, že sečení bylo urgováno.
JUDr. Hrudová:
 Doporučuje protáhnout květinové pásy před nákupním střediskem ve Vratimově i
k přilehlému parkovišti.
 Z jakého důvodu není dosud zkolaudována nová část hřbitova?
Bc. Filip uvedl, že před vydáním kolaudačního rozhodnutí musela být monitorována
hladina spodní vody. Všechny doklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí byly na
Magistrát města Ostravy podány a rozhodnutí by mělo být vydáno v nejbližších dnech.
Šklář:
 Město by mělo zvážit v případě větších ploch nabídnout spásání trávy farmám před jejím
sečením.
Hrabec:
 Řeší se stání pro kontejnery na separovaný odpad?
Místostarosta odpověděl, že nově byla zřízena stání U Stadionu a Na Příčnici ve
Vratimově a v Horních Datyních na točně. Připravuje se realizace na dalších
vytipovaných místech, např. Na Vyhlídce, U Koliby, E. Slívy.
 Je řešena oprava chodníků po rekonstrukci sítí?
Starosta uvedl, že opravy jsou plánovány cca v dubnu 2022 po zhutnění výkopové
zeminy.
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Bc. Böhm:
 Ředitelka Městské knihovny Vratimov ukončila pracovní poměr. Je vyhlášeno výběrové
řízení na obsazení jejího místa.
 V rámci projektů Slezské brány pro město Vratimov bude zpracován pasport veřejného
osvětlení a mobiliáře.
 Doporučil zastupitelům přihlásit se ke službě Mobilního rozhlasu.

Starosta města 13. zasedání zastupitelstva města ukončil v 16:00 h.

Zápis zapsala: Ing. Renáta Mičulková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Kiška
Mgr. Radek Nitka

Ve Vratimově 09.06.2021

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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