Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.02.2020
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Mgr. Daniel Kašička, Ivo Kičmer, Libor Svoboda

Návrhová komise:

Michal Kocurek
Ing. Lenka Kašičková

Ověřovatelé:

Bc. Hynek Daňa
JUDr. Dagmar Hrudová

Zapisovatelka:

PRO: 11
ZDR: 1
PRO: 11
ZDR: 1
PRO: 11
ZDR: 1
PRO: 11
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:01 h. Přítomno bylo celkem 12
zastupitelů. Omluvil z nepřítomnosti Mgr. Daniela Kašičku, Ivo Kičmera a Libora Svobodu.
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 Alešem Šklářem.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 7. 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 další návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města schválilo tento program 7. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 05.02.2020.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
2. Kupní smlouva – vodovodní přípojky U Potůčku, Vratimov
3. Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci – změna výše částky ve
smlouvě s XXXXX
4. Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci XXXXX
5. Darovací smlouva k pozemku parc. č. 2661/1, k. ú. Vratimov z majetku společnosti
HOJSTRIČ, spol. s r. o.
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích
7. Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“

8. Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
9. Zásady ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva města,
včetně způsobu náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku
Hlasování: PRO: 12

7/1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

Starosta k bodu 28/8.8.2 „Přemístění městské knihovny Vratimov do prostor v 1. PP budovy
nového nákupního střediska ve Vratimově“ doporučil prověřit možnost využití právě
koupených prostor po České spořitelně v 2. NP pro knihovnu.
JUDr. Hrudová uvedla, že v suterénu je více prostoru, který bude nejen pro knihovnu, ale
také pro plánované komunitní společenské centrum. Doporučuje, aby se starosta spojil s
ředitelkou Městské knihovny Vratimov, která má již určitou představu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 12

7/2

Kupní smlouva – vodovodní přípojky U Potůčku, Vratimov

Ing. Kašičková uvedla, že Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města materiál ke
schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou kupní smlouvu mezi prodávajícím městem
Vratimov a 8 kupujícími o prodeji vodovodních přípojek v lokalitě ulice U Potůčku ve
Vratimově.
Hlasování: PRO: 12

7/3

Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci – změna výše částky ve
smlouvě s XXXXX

Materiál byl projednán bez připomínek.
V 15:10 h přišel Ing. Ivo Kiška a MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 6/14.7 z 04.12.2019 s náhradou.
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 2
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Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
částku 200.000 Kč, která bude určena na výměnu automatického kotle na biomasu mezi
městem Vratimov a XXXXX, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 12, ZDR: 2

7/4

Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci XXXXX

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 180.000 Kč mezi městem
Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

7/5

Darovací smlouva k pozemku parc. č. 2661/1, k. ú. Vratimov z majetku společnosti
HOJSTRIČ, spol. s r. o.

Starosta konstatoval, že předmětný pozemek je v centru města poblíž ulic U Společenského
domu a Výletní.
JUDr. Hrudová se zeptala, jestli se společnost rozhodla pozemek městu postoupit bez
finančního vyrovnání. Starosta odpověděl, že ano. Pozemek je zasíťovaný a společnost ho
nemá v úmyslu využívat.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí darovaného pozemku parc. č. 2661/1 ostatní
plocha o výměře 3 370 m2, k. ú. Vratimov, z vlastnictví společnosti HOJSTRIČ, spol. s r. o.,
Samota 198, Olomouc, IČ 47976683.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu k pozemku parc. č. 2661/1 ostatní
plocha o výměře 3 370 m2, k. ú. Vratimov mezi dárcem společnostÍ HOJSTRIČ, spol. s r. o.,
Samota 198, Olomouc, IČ 47976683 a obdarovaným městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 14

7/6

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích

Starosta informoval zastupitele, že stávající vyhláška byla posouzena Ministerstvem vnitra,
oddělením dozoru v Ostravě bez připomínek. Na ministerstvu došlo ke sloučení odboru
dozoru Ostrava a Zlín. V lednu jsme obdrželi nové posouzení vyhlášky odboru dozorem
dozoru ve Zlíně s výhradami.
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Mgr. Ing. Janků řekl, že vyhláška byla upravena podle zaslaných připomínek.
Ing. Kašičková konstatovala, že Finanční výbor materiál projednal a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor dále dává podnět na zvážení zavedení
místního poplatku z ubytovací kapacity.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č. 1/2020 o
místních poplatcích s účinností 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Hlasování: PRO: 14

7/7

Žádost o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2.
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 – 2. výzva“ Moravskoslezskému kraji,
28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, ve výši 15.000 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 – 2. výzva“ mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
Hlasování: PRO: 14

7/8

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 60.000 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
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Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
Hlasování: PRO: 14

7/9

Zásady ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva
města, včetně způsobu náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku

Starosta vyzval zastupitele, aby dali návrh výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost. Vedení města
navrhlo v předloženém materiálu částku 150 Kč za hodinu a limitující nejvyšší částku za
kalendářní měsíc ve výši 1.500 Kč.
Aleš Šklář konstatoval, že navržené částky jsou nízké, ale nedal konkrétní návrh zvýšení.
Tajemnice uvedla, že zastupitelé za výkon funkce zastupitele dostávají odměny. Zákon o
obcích umožňuje zaměstnavatelům a podnikající fyzické osobě požádat o náhradu mzdy za
dobu, kdy se nemohl věnovat své práci v rámci své stanovené pracovní doby z důvodu
výkonu funkce zastupitele. Pro podnikající osoby stanovuje paušální částku zastupitelstvo.
V minulosti ještě nikdy zastupitel, coby podnikající osoba, nepožadoval náhradu ušlého
výdělku, protože musí prokázat, že práci zastupitele vykonával ve své pracovní době.
Mgr. Ing. Janků uvedl, že zaměstnavatelům v loňském roce bylo vyplaceno celkem 25.000 Kč.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu
funkce člena zastupitelstva města, včetně způsobu náhrady mzdy nebo platu a náhrady
ušlého výdělku.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členovi zastupitelstva města,
který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou
činnost, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 150
Kč za hodinu, nejvýše však 1.500 Kč v souhrnu za kalendářní měsíc.
Hlasování: PRO: 13, ZDR: 1

Během zastupitelstva města:
Starosta
• Informoval, že Městská policie Ostrava z personálních důvodů vypoví městu
veřejnoprávní smlouvu.
• Vedení město připravuje Plán rozvoje města. Navrhuje, aby Stavební a dopravní
komise se podílela na přípravě strategické vize.
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• Město v těchto dnech podalo žádost o dotaci na „Odkanalizování lokality Zaryjská,
Vratimov“. V žádosti je zahrnuta i ulice Souběžná a Za Humny.
• Z jednání o prodloužení autobusové linky č. 21 vyplynulo, že zájem má pouze
Vratimov a Václavovice. Pokud město přistoupí k prodloužení linky na konec Horních
Datyň, měla by se vybudovat nová zastávka u ulice Leopolda Fajkuse.
V 15:40 h odešla Ing. Lenka Kašičková.
Bc. Daňa se zeptal, o kolik by stouply náklady na dopravu a kolik občanů by
prodloužení využívalo. Dále uvedl, že by bylo dobré prodloužení až k vlakovému
nádraží v Šenově.
Starosta uvedl, že město Šenov uvažuje o přemístění nádražní zastávky blíž k centru
Šenova.
V 15:45 h přišla Ing. Lenka Kašičková.
Ing. Kiška řekl, že zastupitelé nemohou rozhodovat bez podkladů. Je třeba vypracovat
studii potřebnosti. Ve studii by byla informace o kapacitě, kdy by měl autobus jezdit.
Nyní nemáme žádná data. Bez studie to prostě nejde. Navrhuje provést dotazníkové
šetření prostřednictvím vratimovských novin.
• Proběhne veřejné projednání s občany – ulice Za Kolibou.
• Proběhne veřejné projednání s majiteli pozemků ulice Frýdecká – Nimrod –
Adámková ohledně chodníku.
• Připravuje se veřejné projednání ohledně přípojek ke kanalizaci v Horních Datyních.
• Starosta doporučil zastupitelům absolvovat školení z Ministerstva vnitra – e-lerning
„Vzdělaný zastupitel“.
Ing. Kiška
• Informoval, že proběhlo výběrové řízení na realizaci provozní budovy na stadionu.
Nejlepší nabídku podaly Pozemní stavby Brno za cenu 57.289.000 Kč.
JUDr. Hrudová
• Vznesla dotaz, zda bude on-line přenos zasedání zastupitelstva města.
Starosta uvedl, že náklady na přenosy byly neúměrné zájmu občanů o sledování.
V rámci rekonstrukce zasedací místnosti bude pořízena pevná web kamera.
Michal Kocurek
• Doporučil, aby Stavební a dopravní komise se zaměřila v rámci výstavby provozní
budovy v areálu stadionu na umístění chrániček pro další rekonstrukci tribun a hřiště.
Dále doporučil zřídit v areálu kamerový systém.
Místostarosta
• Informoval zastupitele o schůzce se spolky na území města, která se konala
06.01.2020. Jsou vytvořeny nové „Zásady pro poskytování dotací“. Do konce ledna
2020 spolky podávaly své žádosti o dotace. Nyní probíhá třídění žádostí. Celková
požadovaná částka na dotace ze strany spolků je cca 3.300.000 Kč. Zájmová a
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•

sportovní komise bude jednotlivé žádosti posuzovat. Materiál bude připraven na
dubnové zasedání zastupitelstva města.
Ing. Kiška požádal, aby Bc. Nevrlá informovala zastupitele o termínu plánované
schůzky s možností se jí zúčastnit.
Pozval zastupitele na oslavu „Dne učitelů“, která se bude konat 03.04.2020 od 18:00
h v Kulturním středisku Vratimov. Oceněni budou nejen učitelé, ale také nejlepší
zaměstnanci ve školství.

Bc. Daňa
• Doporučil zavedení místního poplatku za ubytování.
Ing. Kašičková uvedla, že poplatek je cca 21 Kč/noc.
Ing. Kiška navrhuje, aby vedoucí finančního odboru Mgr. Ing. Janků prověřil ubytovací
kapacity a využitelnost na území města a připravil informace na Finanční výbor, poté
na radu města a zasedání zastupitelstva města.
Starosta města 7. zasedání zastupitelstva města ukončil v 16:10 h.

Ve Vratimově 05.02.2020

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatelé zápisu: Bc. Hynek Daňa
JUDr. Dagmar Hrudová

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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