Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 08.12.2021

Přítomni:

dle presenční listiny

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 09:10 h. Přítomno bylo 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 Bc. Hynkem Daňou a Liborem
Svobodou.
Starosta navrhl za členy návrhové komise Libora Svobodu a Mgr. Vladimíra Švidrnocha, DiS.a
dal pro ně hlasovat jednotlivě.
Návrhová komise:

Libor Svoboda

PRO: 12
ZDRŽ: 2

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

PRO: 13
ZDRŽ: 1

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Bc. Hynka Daňu a Libora Svobodu a dal pro ně hlasovat
jednotlivě.
Ověřovatelé:

Mgr. Daniel Kašička

PRO: 13
ZDR: 1

Ing. Lenka Kašičková

PRO: 13
ZDR: 1

Starosta sdělil, že zapisovatelkou pro 15. zasedání zastupitelstva města je Ing. Renáta
Mičulková.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce. Uvedl, že v případě, že Michal Kocurek nedojde do doby projednání
bodu č. 15/11, bude posunuto jeho projednání na závěr programu.
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 15. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 08.12.2021.

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
2. Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2022
3. Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–9. měsíce roku
2021
4. Schválení doplnění pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vratimov
5. Souhlas s realizací projektu „Víceúčelové hřiště naproti škole ve Vratimově – Horních
Datyních“ a podáním žádosti o poskytnutí dotace z národního programu Ministerstva
pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, pro dotační titul:
117D8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17000191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
7. Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro leden–září 2022
8. Plán práce finančního a kontrolního výboru na leden–září 2022
9. Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 2.
pololetí 2021
10. Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022–2026
11. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Dětská rehabilitace, Hlučín“
12. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/9 orná půda v
k. ú. Horní Datyně
13. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Pohoda Seniorům, z. ú. Jablunkov“
14. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022–2031
15. Změna ve využití poskytnuté dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
16. Změna ve využití poskytnuté dotace pro Spolek Nadějov, z. s.
17. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/19 orná půda v
k. ú. Horní Datyně
18. Udělení souhlasu k předfinancování projektu „Modernizace infrastruktury pro
vzdělávání v SVČ Vratimov“ – Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace
19. Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
20. Plán finančních kontrol na 1. pololetí roku 2022
21. Rozpočtové opatření č. XI/2021
22. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/15 orná půda v
k. ú. Horní Datyně
23. Schválení uzavření dodatku č. 1 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
24. Změna ve využití poskytnuté dotace pro Big band Vratimov, z. s.
Hlasování: PRO: 14

15/1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

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

15/2

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2022

JUDr. Hrudová uvedla, že je dobré, že se bude pokračovat v přemístění vratimovské knihovny
do prostor nákupního střediska. V dnešní době už knihovna plní funkci i komunitního centra
a vzdělávacího střediska díky internetové části knihovny.
Ing. Kašičková uvedla, že návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru a doporučen
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vratimova na rok 2022 dle předloženého
(upraveného) návrhu.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje základní příděl do sociálního fondu ve výši 5 % ze
zúčtovaných platů, odměn uvolněných zastupitelů, náhrad platů a náhrad odměn uvolněných
zastupitelů za rok 2022.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výsledku hospodaření u všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vratimovem na rok 2022 ve výši 0 Kč.
Hlasování: PRO: 14

15/3

Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–9. měsíce
roku 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–9. měsíce roku 2021.
Hlasování: PRO: 14

15/4

Schválení doplnění pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu
Vratimov

Bc. Daňa upozornil na chybu v psaní. V materiálu je chybně uveden pozemek parc. č. 1714/4,
k. ú. Vratimov, správně má být uveden pozemek parc. č. 1714/6.
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Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění II. Zprávy o uplatňování Územního plánu Vratimov za
období 2016–2020 v kapitole E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO
PLÁNU VRATIMOV V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY, odstavci „Požadavky na urbanistickou
koncepci“ tabulky v bodě 7. o záměry na vymezení nových zastavitelných ploch z hlediska
možného umístění rodinných domů, a to na pozemcích nebo jejich částech parc. č. 1841/40,
1767, 1768/1, 2072/9, 842, 1714/6 (část), 2094/17 (část), k. ú. Vratimov a parc. č. 204/25,
204/26, k. ú. Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 14

15/5

Souhlas s realizací projektu „Víceúčelové hřiště naproti škole ve Vratimově –
Horních Datyních“ a podáním žádosti o poskytnutí dotace z národního programu
Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000
obyvateli, pro dotační titul:
117D8210B – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Víceúčelové hřiště naproti škole ve
Vratimově – Horních Datyních“.
Hlasování: PRO: 14
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: 117D8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a dofinancování
projektu z vlastních prostředků.
Hlasování: PRO: 14

15/6

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17000191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17000191 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Odkanalizování Vratimova – Horních
Datyň, II. etapa“ ve výši zápůjčky 35. 360.312,17 Kč.
Hlasování: PRO: 14
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15/7

Harmonogram zasedání zastupitelstva města pro leden–září 2022

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený harmonogram zasedání zastupitelstva
města pro leden–září 2022.
Hlasování: PRO: 14

15/8

Plán práce finančního a kontrolního výboru na leden–září 2022

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje plán práce finančního výboru na leden–září 2022.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje plán práce kontrolního výboru na leden–září 2022.
Hlasování: PRO: 14

15/9

Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za
2. pololetí 2021

Starosta uvedl, že po zpracování předkládaného materiálu proběhlo 06.12.2021 jednání
bytové a sociální komise, kterého se xxxxxxxx nezúčastnila, a proto se jí vyplácená částka
poníží o 500 Kč, tj. na 1.500 Kč.
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 2. pololetí 2021 dle upraveného návrhu.
Hlasování: PRO: 14

15/10

Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022–
2026

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města volí do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro
volební období 2022–2026 tyto občany:
- xxxxxxxx, Vratimov
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- xxxxxxxx, Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

V 09:40 h přišel Michal Kocurek

15/11

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Dětská rehabilitace, Hlučín“

Pan Kocurek dal protinávrh poskytnout peněžitý dar ve výši 42.000 Kč.
Vedoucí odboru sociálně-správního Mgr. Herzová sdělila, že v rozpočtu města na letošní rok
pro toto navýšení již není krytí. Částkou 30.000 Kč plně vyhovujeme podané žádosti.
Vedoucí finančního dobru Mgr. Ing. Janků uvedl, v případě schválení vyšší částky než je
30.000 Kč, musí být nejdříve provedeno rozpočtové opatření.
Zastupitelé města hlasovali k protinávrhu Michala Kocurka k poskytnutí peněžitého daru ve
výši 42.000 Kč.
Hlasování: PRO: 2, PROTI: 9, ZDRŽ: 4
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč příspěvkové
organizaci Dětská rehabilitace Hlučín, Hluboká 23, Hlučín, IČ 47811820, zastoupené
ředitelkou Mgr. Radmilou Lőwovou.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru
ve výši 30.000 Kč mezi městem Vratimov a příspěvkovou organizací Dětská rehabilitace
Hlučín, Hluboká 23, Hlučín, IČ 47811820, zastoupenou ředitelkou Mgr. Radmilou Lőwovou.
Hlasování: PRO: 15

15/12

Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/9 orná
půda v k. ú. Horní Datyně

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě pro darování části
pozemku parc. č. 232/9, k. ú. Horní Datyně mezi budoucím obdarovaným městem Vratimov
a budoucím dárcem xxxxxxxx, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 15

6

15/13

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Pohoda Seniorům, z. ú. Jablunkov“

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč společnosti
Pohoda Seniorům, z. ú., Palackého 1331, Třinec, pracoviště Bezručova 497, Jablunkov,
IČ 03524582, zastoupené ředitelem Bc. Tomášem Trubeckým.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru
ve výši 20.000 Kč mezi městem Vratimov a společností Pohoda Seniorům,
z. ú., Palackého 1331, Třinec, pracoviště Bezručova 497, Jablunkov, IČ 03524582,
zastoupenou ředitelem Bc. Tomášem Trubeckým.
Hlasování: PRO: 15

Přestávka 09:50–10:20 h

V 10:15 h přišel Karel Smuž

15/14

Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022–
2031

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let
2022–2031.
Hlasování: PRO: 16

V 10:25 h přišel MUDr. Dušan Kučera, PhD., MBA

15/15

Změna ve využití poskytnuté dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se změnou účelu poskytnuté dotace podle čl. IV bod 2 smlouvy
z 07.05.2021 mezi městem Vratimov a Tělocvičnou jednotou Sokol Vratimov, Sokolská
290/16, Vratimov, IČ 48428655.
Hlasování: PRO: 17
7

15/16

Změna ve využití poskytnuté dotace pro Spolek Nadějov, z. s.

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se změnou účelu poskytnuté dotace podle čl. IV bod 2 smlouvy
z 07.05.2021 mezi městem Vratimov a Spolkem Nadějov, z. s., Nová 503/4, Vratimov, IČ
04645316.
Hlasování: PRO: 17

15/17

Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/19 orná
půda v k. ú. Horní Datyně

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě pro darování části
pozemku parc. č. 232/19, k. ú. Horní Datyně mezi budoucím obdarovaným městem Vratimov
a budoucím dárcem xxxxxxxx, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 17

15/18

Udělení souhlasu k předfinancování projektu „Modernizace infrastruktury pro
vzdělávání v SVČ Vratimov“ – Středisko volného času Vratimov, příspěvková
organizace

Vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Kašparová uvedla, že stávající
projekt na bezbariérovost objektu je nutno přepracovat pouze pro 1. NP. Následně je nutno
požádat o stanoviska dotčených orgánů a stavební úřad o změnu v užívání. Reálně je toto
možno vyřídit koncem roku 2022.
Ing. Kiška by podpořil realizaci bezbariérovosti pouze 1.NP za předpokladu, že toto bude
dostačující pro získání dotace.
Vedoucí odboru sociálně-správního Mgr. Herzová upozornila zastupitele, že podmínkou
získání dotace je nejenom 10% spoluúčast města a předfinancování projektu městem, ale i 5
letá udržitelnost projektu. Ředitelka Střediska volného času Bc. Nevrlá však neuvedla, jak
udržitelnost projektu ovlivní rozpočet města na dalších 5 let.
JUDr. Hrudová uvedla, že s udržitelností projektu pro Dům dětí a mládeže Vratimov cca před
10 lety má město špatnou zkušenost. U současného projektu, kdy není známa
předpokládaná výše nákladů udržitelnosti, je nezodpovědné zatížit rozpočet na dalších 5 let,
a to i s ohledem na skutečnost, že současná doba není příznivá pro příjmy měst.
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Vedoucí odboru sportovní infrastruktury Bc. Filip uvedl, že dotace je určena prioritně na
vybavení IT pomůckami, její část lze použít na odhlučnění sálu a podmínkou pro poskytnutí
dotace je bezbariérovost objektu.
JUDr. Hrudová uvedla, že problém s akustikou má sál dlouhodobě. V současné složité době
není žádoucí pořizovat IT techniku, která rychle zastarává a musí se obnovovat jen proto,
abychom část dotace využili na odhlučnění sálu.
Mgr. Kašička se zeptal, zda je reálné, aby náklady na udržitelnost projektu bylo schopno
hradit přímo Středisko volného času. Mgr. Herzová uvedla, že vždy náklady půjdou
z rozpočtu města. Zároveň upozornila na i na odpisy.
Ing. Kašičková uvedla, že bezbariérovost objektu je dobrá, protože se Středisko volného času
začíná orientovat i na starší generaci v rámci svých aktivit. Vydělat na udržitelnost projektu
může jen radikálním navýšením cen kroužků, což je nereálné.
Mgr. Ing. Janků uvedl, že Středisko volného času pro rok 2022 má navržen plán příjmů ve výši
1.910.000 Kč, které budou použity na plánované aktivity, např. letní tábory.
Starosta města navrhl přerušit projednávání materiálu a k jeho projednání přizvat ředitelku
Střediska volného času Bc. Nevrlou.
Všichni zastupitelé souhlasili.

15/19

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

JUDr. Hrudová uvedla, že postrádá informace, jaké služby budou v rámci stanoveného
poplatku občanům poskytovány a zároveň, kdo o rozsahu těchto služeb rozhodl. Myslí si, že
toto mělo být projednáno zastupitelstvem města. Článek, který vyšel ve vratimovských
novinách je jen informativního charakteru.
Starosta uvedl, že v rámci poplatku bude prováděn jen svoz komunálního odpadu.
Mgr. Ing. Janků uvedl, že předkládaná vyhláška řeší jen místní poplatek. Správa poplatku je
správa daní. Technické zajištění sběru, svozu odpadů řeší odbor výstavby a životního
prostředí.
JUDr. Hrudová se zeptala, jak je řešen např. bioodpad, jaká bude četnost vývozu. Požaduje
urychleně zpracovat zásady o poskytovaných službách v rámci správního poplatku a službách
za úhradu a svolat zastupitelstvo města, na kterém by byly schváleny.
MUDr. Kučera, PhD., MBA uvedl, že rovněž postrádá vnitřní předpis o poskytovaných
službách v rámci správního poplatku a službách za úhradu.
Pan Šklář nesouhlasí se slevou důchodcům a u dětí s úhradou poplatku plně.
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Ing. Kirkopulos uvedl, že sleva důchodcům je logická, protože jsou nevýděleční, prakticky
odkázání jen na důchod.
Místostarosta uvedl, že materiál k odpadům zaslal všem zastupitelům k připomínkování již
v měsíci září. Podněty nedostal žádné.
Ing. Kašičková uvedla, že rok 2022 bude pilotní. Na konci roku se provede vyhodnocení a
případně pro rok 2023 se můžou přijmout opatření.
Starosta ještě uvedl, že stávající obecně závazná vyhláška o odpadech byla na minulém
zastupitelstvu města zrušena a nebyla již nahrazena novou. Dle stanoviska ministerstva
vnitra oddělení dozoru by jen suplovala nový zákon o odpadech.
Místostarosta uvedl, že v roce 2030 musí být zajištěno, že 65 % odpadů bude separováno.
V roce 2020 bylo separováno 43%.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: PRO: 17

Zastupitelé se vrátili k projednávání materiálu
15/18
Udělení souhlasu k předfinancování projektu „Modernizace infrastruktury pro
vzdělávání v SVČ Vratimov“ – Středisko volného času Vratimov, příspěvková
organizace
Přišla ředitelka Střediska volného času Bc. Nevrlá.
Bc. Nevrlá uvedla, že dotace je z programu IT Ostravsko, jehož prioritou je vybavení
pomůckami IT, robotikou, kybernetikou. Je však možno část dotace použít i na stavební
úpravy akustiky sálu.
Mgr. Kašička vyzval Bc. Nevrlou, aby zdůvodnila přínos projektu a specifikovala náklady
udržitelnosti projektu včetně odpisů.
Bc. Nevrlá sdělila, že by v sále byla zřízena učebna IT, robotiky, kybernetiky a práce s drony.
Náklady na udržitelnost projektu není schopna vyčíslit.
Mgr. Kašička konstatoval, že odpisy při projektu za cca 7.000.000 Kč, kdy vybavení IT bude
cca za 4.000.000 Kč, budou činit cca 400.000 Kč ročně. Jakou částku může Středisko volného
času ročně uvolnit na udržitelnost projektu?
Mgr. Nitka se zeptal, zda u těchto nových kroužků dojde k navýšení jejich ceny.
Bc. Nevrlá uvedla, že peníze vybrané za kroužky jsou z větší části určené na platy lektorů a
nepředpokládá navýšení cen kroužků.
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MUDr. Kučera, PhD., MBA doporučil nechat stávající projekt posoudit konkurenční firmou,
případně hledat možnosti snížení nákladů.
Místostarosta uvedl, že stavební úpravy sálu by měly být v ceně cca 2.000.000 Kč a další cca
600.000 jsou určeny na nábytek. Bc. Nevrlá doplnila, že projekt obsahuje úpravu podlah,
odhlučnění stěn a snížení stropu.
JUDr. Hrudová se zeptala, jestli kroužky kybernetiky, robotiky nebo práce s drony nutně
potřebujeme, a jak velký zájem o tyto kroužky ve Vratimově je. Bc. Nevrlá odpověděla, že v
této chvíli je těžké říct, zda zájem bude.
Ing. Kiška uvedl, že záměr úpravy akustiky sálu se rozrostl o věci, které nejsou potřebné a
navíc jejich obnova je finančně náročná. Není vhodné mít v sále kroužky práce s drony.
Starosta uvedl, že město na trendové kroužky a na jejich udržitelnost nemá prostředky a
doporučuje dotaci odmítnout. Navrhl hlasovat pro usnesení …neschvaluje…
Usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje předfinancování projektu „Modernizace infrastruktury pro
vzdělávání v SVČ Vratimov“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016152, podaného
v rámci 20. výzvy ZS ITI Ostrava-IROP-SC 2.4-Neformální vzdělávání, dotačního programu
IROP (Integrovaný regionální operační program).
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 4, ZDRŽ: 2
15/20

Plán finančních kontrol na 1. pololetí roku 2022

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje plán finančních kontrol na 1. pololetí roku 2022 prováděných
podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: PRO: 17

15/21

Rozpočtové opatření č. XI/2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. XI/2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 17
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15/22

Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/15 orná
půda v k. ú. Horní Datyně

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě pro darování části
pozemku parc. č. 232/15, k. ú. Horní Datyně mezi budoucím obdarovaným městem Vratimov a
budoucím dárcem xxxxxxxx, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 17

15/23

Schválení uzavření dodatku č. 1 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03921961 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky o změně dotace ve výši 3.600.000 Kč
na zápůjčku splatnou do 31.12.2021 mezi městem Vratimov a Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 00020729.
Hlasování: PRO: 17

15/24

Změna ve využití poskytnuté dotace pro Big band Vratimov, z. s.

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se změnou účelu poskytnuté dotace podle čl. IV bod 2 smlouvy
z 29.04.2021 mezi městem Vratimov a Big band Vratimov, z. s. Masarykovo náměstí 192/37,
Vratimov, IČ 08499217.
Hlasování: PRO: 17

Během zasedání zastupitelstva:
Kamil Hrabec:
 Výše nájemného pro restauraci v nové budově na stadionu mu připadá nepřiměřená.
Zároveň v restauraci postrádá místnost pro pivo a nealko.
Starosta sdělil, že výše nájmu byla stanovena s ohledem na možnosti města a zájem
v něm podnikat.
Bc. Filip sdělil, že tento nájem byl stanoven ve městě jako nejvyšší. Zároveň objasnil
vývoj řešení dispozice a využití prostor restaurace.
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Bc. David Böhm:
 Slezská brána má projekt Komunikační nástroje a strategické dokumenty. V příštím roce
pro Vratimov v rámci projektu budou zpracovány 2 pasporty. K 31.12.2021 ze Slezské
brány vystoupilo město Šenov.
 11.02.2022 by se měl uskutečnit městský ples. Současné opatření ho umožňují pořádat
max. ve 100 lidech.

Starosta města 15. zasedání zastupitelstva města ukončil v 12:50 h.

Zápis zapsala: Ing. Renáta Mičulková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Daniel Kašička

Ing. Lenka Kašičková

Ve Vratimově 08.12.2021

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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