Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 06.03.2019
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Libor Svoboda

Návrhová komise:

Ing. Christos Kirkopulos
Aleš Šklář

Ověřovatelé:

Ing. Ivo Kiška
Michal Kocurek

Zapisovatelka:

PRO: 14
ZDR: 1
PRO: 14
NEHLAS: 1
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:03 h.
Přítomno bylo celkem 15 zastupitelů. Omluvil z nepřítomnosti Libora Svobodu.
Upozornil zastupitele, že zasedání zastupitelstva města je online přenášeno na web města.
V 15:05 h přišel MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA.
Starosta města konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a oznámení
vyvěšeno na úřední desce. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl podepsán
JUDr. Dagmar Hrudovou a Ivo Kičmerem.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce.
Hned na úvod informoval zastupitele ještě o 1 bodu, který byl dodatečně vyvěšen na web.
Jednalo se o materiál:
18.

Smlouva č. 544/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 v rámci akce „Vratimov – Horní Datyně,
chodník od ul. Nad Točnou, po ul. Na Hranici“

Starosta města se zeptal, zda někdo z přítomných zastupitelů chce program zastupitelstva
města ještě doplnit o další materiál.
JUDr. Dagmar Hrudová informovala zastupitele, že bod 3/13 Programové prohlášení Rady
města Vratimova pro volební období 2018–2022 nespadá do kompetence zastupitelstva

města, rada města jej nepřijala, a proto navrhuje jeho stažení z programu zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelé hlasovali o stažení bodu 3/13:
PRO: 15
ZDR: 1

Zastupitelstvo města schválilo tento upravený program 3. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 06.03.2019.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
2. Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za rok
2018
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
4. Informace o finančních kontrolách prováděných ve II. pololetí roku 2018
5. Kotlíkové dotace – spolufinancování výměny kotlů městem Vratimov
6. Smlouva č. 17000191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky
7. Plán práce finančního a kontrolního výboru na 1. pololetí 2019
8. Příspěvek z rozpočtu města uvolněným zastupitelům města na stravování
9. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova v roce 2019
10. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2018
11. Revokace usnesení 21/17 z 06.06.2018 k prodeji pozemků – nově zaměřeného pozemku
parc. č. 85/4 o výměře 624 m2, parc. č. 3218 o výměře 2 588 m2 a parc. č. 3217 o výměře
242 m2, vše k. ú. Vratimov
12. Uzavření budoucí kupní smlouvy na věci nemovité, a to pozemky a komunikaci v k. ú.
Horní Datyně mezi budoucí prodávající XXXXX, Ostrava‐Pustkovec a budoucím kupujícím
městem Vratimov
13. Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím na rok 2019
14. Žádost o dotaci na provoz Pošta Partner v Horních Datyních
15. Žádost o poskytnutí dotace – Moravskoslezský kraj – 2. kolo
16. Žádost FC Vratimov, z. s. o prominutí dluhu
17. Smlouva č. 544/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2019 v rámci akce „Vratimov – Horní Datyně, chodník od
ul. Nad Točnou, po ul. Na Hranici“
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

3/1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

Tajemnice informovala zastupitele, že v předcházejícím volebním období byla kontrola
plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova předkládaná ústně. Nyní se dohodlo vedení
města, že pro lepší přehled se bude předkládat písemně.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 16
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3/2

Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za
rok 2018

Ing. Kašičková konstatovala, že materiál byl projednán ve Finančním výboru a nebyly k němu
žádné připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených
příspěvkových organizací za období roku 2018 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

3/3

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu

Starosta řekl, že v minulosti vedení města povolovalo výjimky z obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanovovaly závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Tato vyhláška byla od roku 2017 zrušena bez
náhrady. Po vyhodnocení období bez obecně závazné vyhlášky upravující zkrácení doby
nočního klidu, vedení města dospělo k závěru, že existence obecně závazné vyhlášky o
nočním klidu je opodstatněná. Obecně závazná vyhláška byla předložena k připomínkování
Ministerstvu vnitra.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
Hlasování: PRO: 16

3/4

Informace o finančních kontrolách prováděných ve II. pololetí roku 2018

Starosta řekl, že finanční odbor kontroluje všechny příspěvkové organizace na území města.
Mgr. Kašička se zeptal vedoucího finančního odboru Mgr. Ing. Janků, jestli příspěvkové
organizace měly nějaká závažná pochybení. Mgr. Ing. Janků odpověděl, že ve většině se
jednalo o maličkosti, které se na místě odstranily.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o provedených finančních kontrolách za II.
pololetí roku 2018 dle předložené zprávy.
Hlasování: PRO: 16

3/5

Kotlíkové dotace – spolufinancování výměny kotlů městem Vratimov

Starosta řekl, že město již v minulých letech řešilo spolufinancováni výměny kotlů občanům
města. Na zasedání zastupitelstva města byla schválena částka 5.000 Kč/žadatel v maximální
výši však 1.000.000 Kč za celé rozpočtové období.
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Dále řekl, že rada města projednávala 3. výzvu a město má v úmyslu pokračovat ve stejném
duchu. Nově budou mít občané možnost požádat město o půjčku, kdy prostředky na půjčku
uvolní Ministerstvo životního prostředí. Město bude zjišťovat zájem občanů o tuto půjčku, a
to prostřednictvím ankety v březnových Vratimovských novinách.
Mgr. Ing. Janků řekl, že město u předchozích výzev přispělo 55 žadatelům částkou 5.000 Kč.
MUDr. Kučera, Ph.D., MBA se zeptal, jaká je potřeba výměny kotlů ve městě.
Starosta odpověděl, že tuto skutečnost se nyní dovíme po vydání ankety ve Vratimovských
novinách, kolik občanů by mělo o výměnu zájem.
Mgr. Ing. Janků odhaduje, že za letošní rok by se jednalo o částku zhruba 120.000 Kč.
Mgr. Kašička řekl, že Moravskoslezský kraj je jedním z krajů, který je nejvíce postižený
špatným ovzduším. Navrhuje dát článek do Vratimovských novin a informovat občany o tom,
že jsou i firmy, které nabízejí občanům pomoc při vyřízení žádosti.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo vyčlenit z rozpočtu města pro rozpočtové období
2019–2021 v rámci tzv. „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ finanční prostředky
ve výši 5.000 Kč na jednoho žadatele, maximálně však v celkové výši 1.000.000 Kč za celé
rozpočtové období.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“ mezi městem Vratimov a Moravskoslezským krajem,
28. října 117, Ostrava, IČ 70890692.
Hlasování: PRO: 16

3/6

Smlouva č. 17000191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky

Starosta konstatoval, že se jedná o financování II. etapy kanalizace v Horních Datyních.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy č. 17000191 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování Vratimova – Horních
Datyň, II. etapa“ ve výši zápůjčky maximálně 35.369.012,23 Kč.
Hlasování: PRO: 16

3/7

Plán práce finančního a kontrolního výboru na 1. pololetí 2019

Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na 1. pololetí 2019.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na 1. pololetí 2019.
Hlasování: PRO: 16

3/8

Příspěvek z rozpočtu města uvolněným zastupitelům města na stravování

Tajemnice uvedla, že dle zákona o obcích by uvolnění zastupitelé města mohli mít příspěvek
zaměstnavatele na stravování z rozpočtu města za stejných podmínek, jako mají zaměstnanci
města.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na stravování
uvolněných zastupitelů města ve výši 37 Kč na 1 teplé jídlo za den při nominální hodnotě
stravenky 80 Kč a za stejných podmínek jako zaměstnancům města, a to s účinností od
07.03.2019.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 3

3/9

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova v roce 2019

Místostarosta konstatoval, že Zájmová a sportovní komise připravila zásady pro poskytování
dotací v roce 2019.
Starosta uvedl, že z časových důvodů jsou na toto zasedání připraveny k projednání zásady
pro poskytování dotací i podané žádosti o dotaci.
MUDr. Kučera, Ph.D., MBA se zeptal, jestli již v letošním roce byly poskytnuty nějaké dotace.
Místostarosta odpověděl, že v lednu proběhla společná schůzka se spolky a dnes se budou
projednávat první žádosti o dotace z rozpočtu města v letošním roce.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat o poskytování dotací do
50.000 Kč fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavírání veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova
v roce 2019.
Hlasování: PRO: 16
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3/10

Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2018

Starosta konstatoval, že rok 2018 nebyl až tak úspěšný, jako rok 2017. Těší ho zájem občanů
o divadelní představení a akce v Kulturním domě v Horních Datyních.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál organizační složky Kulturní středisko Vratimov
Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2018.
Hlasování: PRO: 16

3/11 Revokace usnesení 21/17 z 06.06.2018 k prodeji pozemků – nově zaměřeného
pozemku parc. č. 85/4 o výměře 624 m2, parc. č. 3218 o výměře 2 588 m2 a parc. č.
3217 o výměře 242 m2, vše k. ú. Vratimov
Starosta informoval, že se město neshodlo v názoru na výši kupní ceny za prodávané
pozemky s kupujícím společností Technoma, a. s.
Usnesení:
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 21/17 z 06.06.2018 bez náhrady.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2

3/12 Uzavření budoucí kupní smlouvy na věci nemovité, a to pozemky a komunikaci v k.
ú. Horní Datyně mezi budoucí prodávající XXXXX, Ostrava‐Pustkovec a budoucím
kupujícím městem Vratimov
Starosta řekl, že XXXXX zahájila v roce 2018 přípravu postupné realizace projektu výstavby
rodinných domů a taktéž dopravní a technické infrastruktury. Po realizaci infrastruktury by
chtěla dotčené pozemky prodat městu s věcnými břemeny.
MUDr. Kučera, Ph.D., MBA upozornil na skutečnost, aby nově vybudovaná komunikace
nebyla úzká a tím, by byl ztížen provoz na ní. Starosta odpověděl, že projekt řeší i výhybny.
JUDr. Hrudová dodala, že z předchozích jednání ví, že projekty jsou zpracovávány v souladu
s platnými normami a zákony.
Ing. Kirkopulos se zeptal, jestli je již známo povrchové provedení komunikace. Starosta uvedl,
že tyto informace ještě nejsou známy.
Bc. Daňa se zeptal, o kterou část se jedná. Starosta odpověděl, že se jedná o ulici Na
Pasekách.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej
nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 70/23, 70/24, 70/94 a části pozemků parc. č. 70/1 a
70/2, vše k. ú. Horní Datyně, obci Vratimov a na nich se nacházející komunikace mezi
6

budoucím prodávajícím XXXXX, Ostrava‐Pustkovec a budoucím kupujícím městem Vratimov
za cenu v celkové výši 5.000 Kč za všechny pozemky včetně komunikace na nich umístěné,
kdy povinnost uzavřít kupní smlouvu bude stanovena na dobu po vydání kolaudačního
rozhodnutí pro stavbu komunikace.
Hlasování: PRO: 16

3/13

Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím na rok 2019

Starosta řekl, že město vyčlenilo v rozpočtu částku 1.280.000 Kč na účelové dotace. Spolkům
na společné schůzce vedení města v lednu 2019 bylo řečeno, jaké jsou priority města při
přidělování dotací. Zájmová a sportovní komise připravila návrhy na schůzi rady města, která
je s menší úpravou doporučila zastupitelstvu ke schválení.
Místostarosta konstatoval, že byly upraveny pouze výše dotace u 3 spolků, a to
SDH Vratimov
+10.000 Kč
ZIK ZAK
‐ 5.000 Kč
Kamil Hrabec
‐ 5.000 Kč
Aleš Šklář informoval zastupitele, že TJ Horní Datyně slaví v letošním roce 100. výročí od
svého založení. Požádala o částku 105.000 Kč a je doporučeno ke schválení jen 40.000 Kč. I
Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov navrhuje dotaci navýšit oproti návrhu
komise.
Aleš Šklář podal protinávrh:
TJ Horní Datyně přidat 40.000 Kč – tj. na 80.000 Kč celkem
Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS přidat 20.000 Kč – tj. na 60.000 Kč celkem
60.000 Kč by ubral FC Vratimov, z. s. ‐30.000 Kč, TC Biocel Vratimov, z. s. ‐15.000 Kč a TJ
Sokol Vratimov ‐15.000 Kč.
Místostarosta konstatoval, že Zájmová a sportovní komise přihlédla při rozdělování dotací
spolkům i k tomu, kdo vlastní nějaký majetek.
Mgr. Kašička řekl, že souhlasí s úpravou výše dotace u spolků, které uvedl pan Šklář.
Navrhuje, aby spolky podaly další žádost o dotaci ve výši 10.000 Kč. Peníze by byly dány
z rezervy rozpočtu města.
Ing. Kašičková měla dotaz na Mgr. Ing. Janků, jestli je přebytek v hospodaření z roku 2018.
Mgr. Ing. Janků odpověděl, že rezerva je 15.000.000 Kč.
Starosta řekl, že nesouhlasí s uvolňováním dalších peněz z rezervy rozpočtu na dotace
spolkům.
Bc. Daňa podal protinávrh:
Navýšit předložený návrh na dotaci Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra Gas o 30.000 Kč,
tedy na 65.000 Kč. Uvedl, že hrají 1. ligu a 3 hráči se účastní mistrovství ČR.
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JUDr. Hrudová navrhla, aby dotace byly schváleny dle předloženého návrhu, Oddílu stolního
tenisu TTC MG Odra Gas byl radou města schválen peněžitý dar ve výši 25.000 Kč a TJ Horní
Datyně byl peněžitý dar schválen zastupitelstvem na dalším zasedání.
Ing. Kiška dal protinávrh:
U FC Vratimov, z. s. došlo ke změnám v počtu členů, a proto návrh dotace se sníží o ‐30.000
Kč – tj. na 420.000 Kč celkem. Dále navrhuje přidat TJ Horní Datyně 20.000 Kč – tj. na 60.000
Kč celkem a Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra Gas přidat 10.000 Kč – tj. na 50.000 Kč
celkem.
Mgr. Nitka se zeptal, jestli přišel na zasedání zastupitelstva města nějaký zástupce z FC
Vratimov, z. s. Neúčastí demonstrují svůj nezájem a postrádá spolupráci s městem. Ing. Kiška
dodal, že ani na jednání všech spolků v lednu 2019 nebyl zástupce z FC Vratimov, z. s.
Mgr. Kašička dodal, že potřebnost dotací u FC Vratimov, z. s. je oprávněná. Bez ní by klub
nemohl fungovat.
Ivo Kičmer dal protinávrh:
TJ Horní Datyně přidat 40.000 Kč – tj. na 80.000 Kč celkem, Oddílu stolního tenisu MG Odra
Gas přidat 25.000 Kč – tj. 65.000 Kč celkem a FC Vratimov, z. s. snížit o ‐65.000 Kč – tj.
385.000 Kč celkem.

Zastupitelé hlasovali o protinávrhu Ivo Kičmera:
PRO: 5
PROTI: 7
ZDR: 4
Usnesení nebylo přijato.

Zastupitelé hlasovali o protinávrhu Ing. Kišky:
PRO: 11
PROTI: 1
ZDR: 4

Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení účelových dotací z rozpočtu města jednotlivým
spolkům a organizacím na rok 2019 dle upraveného návrhu uvedeného v příloze.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 1, ZDR: 4
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem TC Biocel Vratimov, z. s., U Stadionu 838, Vratimov, IČ
26529076.
Hlasování: PRO: 16
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Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem FC Vratimov, z. s., U Stadionu 838, Vratimov, IČ 26530821.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Českým zahrádkářským svazem, základní organizaci Horní Datyně,
Vratimovská 299, Vratimov‐Horní Datyně, IČ 72562447.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
5. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem ZIK ZAK, z. s., Frýdecká 377, Vratimov, IČ 26990865.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
6. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Spolkem seniorů město Vratimov, z. s., Frýdecká 1000, Vratimov, IČ
03419410.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
7. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Spolkem POSPOLU při ZUŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192,
Vratimov, IČ 26652803.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
8. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Sborem dobrovolných hasičů Vratimov, Na Příčnici 1021, Vratimov,
IČ 65494415.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
9. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Sborem dobrovolných hasičů Horní Datyně, Vratimovská 23,
Vratimov‐Horní Datyně, IČ 64122417.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
10. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Český svaz včelařů, z. s., základní organizaci Horní Datyně,
Vratimovská 224, Vratimov‐Horní Datyně, IČ 63699192.
Hlasování: PRO: 16
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Usnesení:
11. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z. s., U
Stadionu 838, Vratimov, IČ 26532531.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
12. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Tělovýchovná jednota Horní Datyně, z. s., Vratimovská
224, Vratimov‐Horní Datyně, IČ 63731762.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
13. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Tělocvičnou jednotou Sokol Vratimov, Sokolská 290, Vratimov, IČ
48428655.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
14. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace
Vratimov, U Jeslí 433, Vratimov, IČ 73214477.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
15. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z. s., Frýdecká 109,
Vratimov, IČ 45210438.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
16. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem KRPŠ ZŠ Vratimov, Datyňská 690, z. s., Datyňská 690,
Vratimov, IČ 26635330.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
17. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Petrem Pliskou, XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
18. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem SK TIME OUT Vratimov, z. s., Na Hermaně 188, Vratimov,
IČ 70305331.
Hlasování: PRO: 16
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Usnesení:
19. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Klubem českých turistů, odbor Horní Datyně, Vratimovská 224,
Vratimov‐Horní Datyně, IČ 72071303.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
20. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Občanským sdružením Věnujeme se dětem, Na Podlesí 61,
Vratimov, IČ 26546477.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
21. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Běžeckým klubem Vratimov, U Společenského domu
1041, Vratimov, IČ 26538806.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
22. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Kamilem Hrabcem, XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
23. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a Spolkem Nadějov, z. s., Nová 503, Vratimov, IČ 04645316.
Hlasování: PRO: 16

Usnesení:
24. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
mezi městem Vratimov a spolkem Rovnovážka, z. s., Na Hranici 456, Vratimov‐Horní Datyně,
IČ 22760482.
Hlasování: PRO: 16

3/14

Žádost o dotaci na provoz Pošta Partner v Horních Datyních

Starosta informoval zastupitele, že v minulosti na provoz Pošta Partner v Horních Datyních již
zastupitelstvo města finanční dotaci poskytlo. Peníze v rozpočtu město má.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části obce
Horní Datyně v roce 2019 XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně, v částce 200.000 Kč.
Hlasování: PRO: 16
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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 2019, mezi městem Vratimov a
XXXXX, Vratimov‐Horní Datyně, IČ 41046226.
Hlasování: PRO: 16

3/15

Žádost o poskytnutí dotace – Moravskoslezský kraj – 2. kolo

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo města se rozhodlo vyčlenit v rozpočtu města pro
rozpočtové období 2018–2020 v rámci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ finanční
prostředky ve výši 5.000 Kč na jednoho žadatele, maximálně však v celkové výši 1.000.000 Kč
za celé rozpočtové období a schválilo také Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu. Ve
smlouvě o spolupráci bylo dohodnuto, že spolufinancování bude realizováno tak, že
příspěvek města předfinancuje a spolu s dotací z Operačního programu Životní prostředí a
dotací kraje uživatelům vyplatí kraj a město vyplacené prostředky kraji poskytne následně na
základě samostatných smluv. Žádost byla projednána v Radě města Vratimova a Finančním
výboru.
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 120.000 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.
Hlasování: PRO: 16

3/16

Žádost FC Vratimov, z. s. o prominutí dluhu

Starosta řekl, že byl uzavřen dodatek mezi městem Vratimov, Základní školou Vratimov,
Datyňská 690 a FC Vratimov, z. s. o užívání nového hřiště s umělým povrchem. Dodatkem
bylo sjednáno, že náklady se správou a údržbou hřiště ponese město Vratimov. Finanční
odbor jej považoval za platný a účinný ode dne jeho podpisu a náklady za období před
uzavřením dodatku vyúčtoval FC Vratimov, z. s. a Základní škole Datyňská 690. Škola fakturu
uhradila bez připomínek ve lhůtě. FC Vratimov, z. s. po splatnosti faktury požádal o
prominutí platby.
JUDr. Hrudová dodala, že dodatek připravovala sama a neuvedla v něm dobu, od které
náklady nebudou hrazeny. Měla však na mysli od 01.01.
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Michal Kocurek uvedl, že dodatek, pokud není stanoveno v něm jinak, je účinný dnem
podpisu. Škola platbu provedla a nebylo by spravedlivé, aby FC Vratimov, z. s. byl dluh
prominut.
Ivo Kičmer konstatoval, že ZŠ Vratimov, Datyňská 690 dostává od města peníze na provoz.
Pokud schválíme prominutí dluhu FC Vratimov, z. s., schvalujeme navýšení dotace.
Mgr. Herzová upozornila na skutečnost, že ZŠ Vratimov, Datyňská 690 fakturu zaplatila na
úkor jiných aktivit a rozpočet ji nebyl o zaplacenou částku navýšen.
Ing. Kiška řekl, že musíme přistupovat k oběma subjektům stejně. Tím, že FC Vratimov, z. s.
až po 30 dnech po splatnosti faktury žádá o prominutí, dokazuje, že neplní funkci správného
hospodáře. On nesouhlasí s prominutím dluhu.
Mgr. Nitka uvedl, že nesouhlasí s tím, aby FC Vratimov, z. s. byl dluh prominut.

Zastupitelé hlasovali o prominutí dluhu:
PRO: 7
PROTI: 6
ZDR: 3
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení:
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení k prominutí dluhu FC Vratimov, z. s., U Stadionu
838/2, Vratimov, IČ 26530821 ve výši 64.743,86 Kč, vzniklý vyúčtováním služeb spojených
s užíváním hřiště s umělým povrchem za období od 01.01.2018 do 15.06.2018.

3/17 Smlouva č. 544/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 v rámci akce „Vratimov – Horní Datyně,
chodník od ul. Nad Točnou, po ul. Na Hranici“
Starosta informoval zastupitele, že zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury pro akci „Vratimov‐Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou,
po ul. Na Hranici“ a rovněž také smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2018. Město požádalo o převod finančních prostředků
nevyčerpaných v roce 2018 k čerpání v roce 2019. Výše převáděných prostředků je
544.569,26 Kč. Důvodem nevyčerpání je skutečnost, že součástí akce je také vybudování
dešťové kanalizace a došlo k několika změnám, které měly vliv na termín ukončení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č. 544/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, která upravuje poskytnutí
příspěvku dotace k vymezenému účelu v roce 2019 maximálně částku ve výši 544 569,26 Kč.
Hlasování: PRO: 16
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Během zastupitelstva města:
Bc. Daňa
 V rámci realizace kanalizace v ulici V Údolí by měl být zajištěn průchod pro pěší. Starosta
řekl, že projedná na kontrolním dni.
Ing. Kirkopulos
 Město by mělo zvážit realizaci kruhového objezdu v křižovatce ulic Frýdecká a Datyňská.
Ing. Kiška uvedl, že zde není prostor pro vybudování kruhového objezdu tak, aby
splňoval požadavky na průjezd i nákladních vozidel. Doporučil však, aby se tímto
zabývala i Stavební a dopravní komise.
Ivo Kičmer
 Na příští zasedání zastupitelstva požaduje informace o hospodaření FC Vratimov, z. s.
JUDr. Hrudová
 V novinách proběhla zpráva, že už byl vyhodnocen monitoring ovzduší. Žádá, aby město
oslovilo Zdravotní ústav, jak dopadlo město Vratimov. Tyto informace požaduje dále
zveřejnit ve Vratimovských novinách.
 Občané Vratimova vznesli dotaz, jak je možné, že vedení města byly zakoupeny počítače
a mobily za velké finanční částky. Nenašla usnesení rady města, kterým nákup schválili.
Jedná se o částku cca 30.000 Kč za telefon a cca 50.000 Kč za notebook. Doklady
nedohledávala. Domnívá se, že se dá pořídit kvalitní technika levněji.
Žádá Finanční výbor, i s ohledem na ekonomické hospodaření obce, aby předložil zprávu
o prověření nákupu notebooků a mobilů na příští zasedání zastupitelstva města, aby
mohla informovat občany.
Místostarosta odpověděl, že s návrhem nákupu přišel starosta. Jedná se o typ Apple.
Radní byli o nákupu informováni.
Starosta konstatoval, že jde o kvalitní zařízení, které bude složit i jeho nástupcům. Mgr.
Nitka řekl, že se vyjadřoval k tomuto nákupu i na facebooku. I on má pro práci radního a
práci s facebookem města zapůjčen notebook značky Apple.
Kamil Hrabec
 Měl dotaz na JUDr. Hrudovou, proč parkuje své soukromé auto mimo prostory svého
rodinného domu a tím ubírá místo pro majitele aut z bytových domů. JUDr. Hrudová
odpověděla, že velikost zahrady a technická dispozice rodinného domu ji neumožňuje
parkovat na jejím soukromém pozemku. Parkováním na ulici neporušuje žádný zákon.
Michal Kocurek
 Požádal o přidělení zapisovatele pro Stavební a dopravní komisi z řad zaměstnanců.
 Podal podnět, aby alespoň 1 úřední den v měsíci byl úřad pro veřejnost otevřen do
18:00 h a nebo úřední hodiny byly rozšířeny i na čtvrtek dopoledne.
Tajemnice odpověděla, že komise jsou poradním orgánem rady města a rada jmenuje
jejich členy a předsedy. Jedná se o placenou funkci, kdy zastupitelé za funkci předsedy
dostávají měsíčně 3.948 Kč bez ohledu, zda se komise v daném měsíci koná. Členové
komise z řad zastupitelů za funkci člena dostávají měsíčně 3.290 Kč bez ohledu, zda se
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komise v daném měsíci koná. Nesouhlasí s tím, aby komisím zapisovatele dělali
zaměstnanci, kteří jsou pracovně vytížení v rámci svých pracovních náplní.
Tajemnice k druhému podnětu sdělila, že zaměstnanci musí mít i časový prostor na
zpracování podaných žádostí. Ve většině případů je nutnost provádět i místní šetření
v terénu, které je plánováno na neúřední dny. Tzv. služby, které jsou na velkých úřadech,
v našem případě s ohledem na počet zaměstnanců, nejsou reálné. V případě prodloužení
úředních hodin by však musela být pracovní doba v jiné dny zkrácena s ohledem na
zachování zákonného měsíčního pracovního fondu. Podatelna je otevřena i v neúřední
dny, a to úterý a čtvrtek do 14:30 h a pátek do 13:30 h. Závěrem uvedla, v případě, že
občan přijde mimo úřední den, nezná případ, kdy by byl odmítnut.
Mgr. Nitka
 Požádal zastupitele o příspěvky na facebook města z důvodu zlepšení a rozšíření služeb
pro občany.
Místostarosta
 Poděkoval zaměstnancům Městského úřadu Vratimov a Kulturního střediska Vratimov
za přípravu plesu.
Starosta
 Společnost Road control systém, a. s. provádí průzkumné a projektové práce zklidnění
dopravy v lokalitě Na Příčnici – Odboje a Výletní – U Hráze.
Stavební a dopravní komise doporučila dopracovat variantu s předností zprava pro
oblast „Na Příčnici – Odboje“. Z ulice Na Příčnici od Datyňské po Polní bude vyloučena
nákladní doprava. V ulici Odboje a Polní bude jednosměrný provoz s předností zprava.
V lokalitě „Výletní – U Hráze“ bude zjednosměrnění ulice U Hráze.
 Je plánováno jednání s Policií ČR a městem Šenov k dořešení dopravní situace ulice Ve
Strži v Horních Datyních.
Starosta města 3. zasedání zastupitelstva města ukončil v 17:34 h.
Ve Vratimově 06.03.2019

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Kiška
Michal Kocurek

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
15

