Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.06.2019
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Ing. Ivo Kiška

Návrhová komise:

Libor Svoboda
JUDr. Dagmar Hrudová

Ověřovatelé:

Mgr. Daniel Kašička
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Zapisovatelka:

PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1

Drahomíra Nejtková

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:00 h.
V 15:01 h přišla Ing. Lenka Kašičková.
Přítomno bylo celkem 16 zastupitelů. Omluvil z nepřítomnosti Ing. Ivo Kišku.
Upozornil zastupitele, že dnešní jednání zastupitelstva města nebude on line na webu města
z důvodu nízké přenosové rychlosti.
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. Ivo Kiškou a Michalem
Kocurkem.
Starosta informoval zastupitele, že materiál „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S 0144/2016/MBal o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa““ byl stažen z programu pro
nepříslušnost projednávání zastupitelstvem města.
Dále program byl doplněn o materiály:
8. „Nabytí budoucí nemovité věci stavby „Nová budova koupaliště ve Vratimově““ na cizím
pozemku
20. Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetí 2019
21. Informace o průběhu realizace stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II.
etapa“
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 upravený program 4. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 05.06.2019.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova
2. Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2018
3. Závěrečný účet města Vratimova za rok 2018
4. Hospodaření města Vratimova za 1.–3. měsíc roku 2019
5. Povolební prohlášení Rady města Vratimova pro volební období 2018–2022
6. Stanovení „určeného člena zastupitelstva“ pro spolupráci na územně plánovací
činnosti
7. Informace o pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Vratimov
8. Nabytí budoucí nemovité věci stavby „Nová budova koupaliště ve Vratimově“ na
cizím pozemku
9. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2019 pro „Péče srdcem, z. ú.“
10. Poskytnutí finančního daru na rok 2019 pro „Podané ruce – osobní asistence“
11. Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům
12. Návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Region Slezská brána“
13. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací 2018/2019
14. Stanovení základní prodejní ceny pro prodej nově zaměřených pozemků parc. č.
947/43 orná půda o výměře 45 m2 a parc. č. 947/44 orná půda o výměře 61 m2, oba
k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova
15. Příprava koupaliště na sezónu 2019, stanovení termínu zahájení a ukončení sezóny,
úprava otevírací doby a cen vstupného
16. Stanovení maximální výše příhozu pro případ dražby spoluvlastnického podílu
pozemku parc. č. 1109/11, k. ú. Vratimov
17. Prohlášení o partnerství a spolupráce s polským městem Strumień na evropském
dotačním programu
18. Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Vratimov,
Masarykovo náměstí 192, Vratimov
19. Rozpočtové opatření č. II/2019
20. Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetí 2019
21. Informace o průběhu realizace stavby „Odkanalizování Vratimova‐Horních Datyň, II.
etapa“
Hlasování: PRO: 16

4/1

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Vratimova

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 16
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4/2

Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému dni 31.12.2018

Ing. Kašičková informovala zastupitele, že Finanční výbor bod projednal a doporučuje ho
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vratimova k rozvahovému dni
31.12.2018 v souladu s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: PRO: 16
4/3

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2018

Ing. Kašičková řekla, že materiál byl projednán ve Finančním výboru a po prověření všech
položek ho doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Vratimova za rok 2018 s výhradou
chyb identifikovaných přezkumem hospodaření.
Hlasování: PRO: 16

4/4

Hospodaření města Vratimova za 1.–3. měsíc roku 2019

Ing. Kašičková informovala zastupitele, že bod byl projednán ve Finančním výboru a ten ho
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města Vratimova za období 1.–3.
měsíc roku 2019.
Hlasování: PRO: 16

4/5

Povolební prohlášení Rady města Vratimova pro volební období 2018–2022

Starosta řekl, že materiál byl již jednou připraven na minulé zasedání zastupitelstva města a
na doporučení zastupitelky JUDr. Dagmar Hrudové byl stažen a upraven. Povolební
prohlášení rady města Vratimova bylo projednáno na 8. schůzi rady města 26.04.2019 pod
číslem usnesení 8.9.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí „Povolební prohlášení Rady města Vratimova pro
volební období 2018–2022“.
Hlasování: PRO: 16

3

4/6

Stanovení „určeného člena zastupitelstva“ pro spolupráci na územně plánovací
činnosti

Starosta informoval, že podzimními volbami do zastupitelstev obcí skončil mandát Ivo
Kičmerovi jako určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním územně
plánovací dokumentace. Zájem o tuto činnost v novém volebním období projevil Bc. Hynek
Daňa. Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje absolvoval už i školení.
Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Bc. Hynka Daňu jako určeného člena zastupitelstva
(„určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace
města, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební období.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

4/7

Informace o pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Vratimov

Starosta informoval zastupitele, že odbor výstavby a životního prostředí připravuje změnu č.
2 Územního plánu města Vratimova. Změna by měla řešit přednostní potřeby města, tedy
veřejně prospěšné stavby.
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Renáta Palacká dodala, že Změna č. 2 by
mohla být řešena zkráceným postupem, což je úspora až 1,5 roku.
JUDr. Hrudová se zeptala, kterých částí města se změna dotkne. Starosta odpověděl, že by se
měla týkat ulice K. Velčovského, u ZŠ Datyňské vybudování sportovní haly, plochy za
Kulturním střediskem Vratimov.
MUDr. Kučera žádá na příští zasedání zastupitelstva města připravit podrobnější zprávu.
Ing. Palacká odpověděla, že nyní se jedná o prvotní informaci. Na příští zasedání
zastupitelstva města bude připraveno konkrétní zadání.
Ing. Palacká ještě dodala, že nové zastavěné plochy nebudou předmětem této změny,
protože je není možno řešit zkráceným postupem.
JUDr. Hrudová se ještě zeptala parkovací plochy je možno pojat veřejně prospěšné stavby.
Ing. Palacká odpověděla, že dotaz prověří, ale s největší pravděpodobností parkovací plochy
nejsou veřejně prospěšnou stavbou.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o pořízení Změny č. 2 Územního plánu města
Vratimov.
Hlasování: PRO: 16
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4/8

Nabytí budoucí nemovité věci stavby „Nová budova koupaliště ve Vratimově“ na
cizím pozemku

Starosta informoval zastupitele, že stavba „Nové budovy koupaliště ve Vratimově“ bude
částečně realizovaná na pozemcích ve vlastnictví FC Vratimov, z. s. I když je uzavřena
smlouva o budoucí darovací smlouvě a smlouva o právu provést stavbu, musí zastupitelstvo
rozhodnout o nabytí budoucí nemovité věci.
Kamil Hrabec řekl, že v roce 2003 se začalo budovat nové koupaliště. Za zhruba 2 roky se
rekonstruovalo sociální zařízení. V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy, která stála
1.600.000 Kč. Zajímalo by ho, proč se v minulosti vše pouze rekonstruovalo.
JUDr. Hrudová informovala zastupitele o historickém vývoji spolupráce s FC Vratimov, z. s., o
zákonných možnostech města coby pouze podílového vlastníka budovy a finančních
možnostech města.
V 15:29 h odešla Ing. Lenka Kašičková.
Kamil Hrabec se ptal, proč není ubytování součástí projektu.
V 15:32 h přišla Ing. Lenka Kašičková.
JUDr. Hrudová uvedla, že dispoziční řešení budovy vychází z potřeb sportovního areálu a bylo
průběžně projednáváno na zastupitelstvu města. Rozšíření budovy o ubytovací část by
výrazně prodražilo stavbu a i následný provoz by musel fungovat ve složitějším režimu.
Starosta dodal, že v budoucnu se bude jednat o dalším rozvoji areálu i s TC Biocel Vratimov,
který v areálu stadionu vlastní ubytovnu.
Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, o nabytí budoucí nemovité věci, a to stavby „Nová
budova koupaliště ve Vratimově“, která bude postavena dle projektové dokumentace, která
byla zpracována společností ARPIK OSTRAVA, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava,
IČ 47667419, na cizím pozemku parc. č. 879/11, 879/122, k. ú. Vratimov ve vlastnictví FC
Vratimov, z. s., U Stadionu 838, Vratimov, IČ 2653082, a to za cenu, která vzejde z
výběrového řízení na zhotovitele, které spadá do pravomoci Rady města Vratimova.
Hlasování: PRO: 16

4/9

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2019 pro „Péče srdcem, z. ú.“

Starosta konstatoval, že město má peníze vyčleněny v rozpočtu. Předpokládaný počet klientů
ve městě Vratimov a okolí je minimálně 5.
Michal Kocurek se zeptal, v čem se liší činnost pečovatelské služby města do neziskových
organizací typu Péče srdcem, z. ú.
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Vedoucí odboru sociálně‐správního Mgr. Erika Herzová odpověděla, že služby poskytované
neziskovými organizacemi jsou zajišťovány odbornými zdravotníky a podle potřeby i 24
hodin denně.
Michal Kocurek řekl, že by částku neposkytoval v navržené výši, ale snížil by ji. Jedná se o
organizace, které dostávají dotace z krajského úřadu a svou činnost by provozovaly i bez
našeho příspěvku.
MUDr. Kučera upozornil na skutečnost, že se jedná o neziskové organizace, které se potýkají
s nedostatkem financí a jednoznačně finanční podpora města je nutná. V oblasti péče o těžce
nemocné a přestárlé v domácím prostředí je podpora státu nulová.
Michal Kocurek se ještě zeptal, jestli město poskytuje peněžitý dar pouze 2 organizacím,
které jsou na programu dnešního zastupitelstva. Mgr. Herzová odpověděla, že peněžité dary
město poskytuje i jiným neziskovým organizacím. Částky pod 20.000 Kč schvaluje rada
města. Dále dodala, že město už má v tuto chvíli problém uspokojit všechny požadavky
vratimovských občanů. Hlavním důvodem je málo zaměstnanců s ohledem na finanční
možnosti zmíněných organizací.
Místostarosta řekl, že ve Vratimovských novinách 05/2019 vyšel článek právě o organizaci
„Péče srdcem, z. ú.“, která hledá nové spolupracovníky z Vratimova a okolí.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 45.000 Kč společnosti
Péče srdcem, z. ú., Mírová 98/18, Ostrava‐Vítkovice, IČ 04629531, zastoupené ředitelkou
Janou Vávrovou.
Hlasování: PRO: 16

4/10

Poskytnutí finančního daru na rok 2019 pro „Podané ruce – osobní asistence“

Starosta informoval zastupitele, že spolek „Podané ruce – osobní asistence“ se stará o 4 naše
klienty, se kterými má uzavřenou smlouvu o poskytování služby.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč na částečné
pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči spolku Podané ruce – osobní asistence,
Zborovská 465, Frýdek‐Místek, IČ 70632596, zastoupené ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou.
Hlasování: PRO: 16

4/11

Kotlíkové půjčky – poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům

Starosta informoval zastupitele o 3. výzvě. Občané mohou požádat obec o poskytnutí
návratné finanční výpomoci. Prostředky poskytne obcím Státní fond životního prostředí
České republiky v souladu s jím vydanými pravidly. Na základě průzkumu zájmu o půjčku ve
Vratimovských novinách se přihlásilo 19 občanů.
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Ing. Kašičková dodala, že materiál byl projednán ve Finančním výboru. Ten zvážil rizika a
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
JUDr. Hrudová navrhuje:
200.000 Kč na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu
150.000 Kč u plynového kondenzačního kotle.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat finanční výpomoc na výměnu nevyhovujících
kotlů na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu v částce 200.000 Kč a na
plynový kondenzační kotel v částce 150.000 Kč s maximální dobou splácení 10 let.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci mezi městem Vratimov a občany žádajícími o finanční výpomoc.
Hlasování: PRO: 16
4/12

Návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Region Slezská brána“

Místostarosta informoval zastupitele, že projekt financující Centrum společných služeb
svazku „Region Slezská brána“ skončil. Do konce roku 2019 se musí schválit nové stanovy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Region Slezská
brána“ a pověřuje zástupce obce k hlasování o přijetí stanov Dobrovolného svazku obcí
„Region Slezská brána“.
Hlasování: PRO: 16

4/13

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací 2018/2019

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací ve
Vratimově a Horních Datyních za sezónu 2018/2019.
Hlasování: PRO: 16
4/14 Stanovení základní prodejní ceny pro prodej nově zaměřených pozemků parc. č.
947/43 orná půda o výměře 45 m2 a parc. č. 947/44 orná půda o výměře 61 m2, oba
k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova
Starosta informoval zastupitele, že rada města vyhlásila záměr prodat nově zaměřené
pozemky parc. č. 947/43 a č. 947/44ve Vratimově a zároveň stanovila prodejní cenu 800
Kč/m2. O koupi pozemku parc. č. 947/43 projevil zájem XXXXX a pozemku parc. č. 947/44
manželé XXXXX.
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MUDr. Kučera doporučil, s ohledem na velikost prodávaných pozemků, které pro město jsou
jinak nevyužitelné, snížit prodejní cenu.
JUDr. Hrudová uvedla, že cena vychází ze znaleckého posudku a dále jsou v ní zahrnuty i
náklady, které město dosud mělo. Upozornila na zákonnou povinnost města jednat s péčí
řádného hospodáře.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji nově zaměřeného pozemku parc. č. 947/43 orná
půda o výměře 45 m2, který vznikl oddělením od původního pozemku parc. č. 947/2 orná
půda o výměře 294 m2 na základě GP pro rozdělení pozemku č. 2989‐8/2019 ze dne
25.03.2019, vše k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova, do vlastnictví XXXXX,
Vratimov za částku ve výši 36.000 Kč a pověřilo odbor investic a údržby obecního majetku
přípravou kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji nově zaměřeného pozemku parc. č. 947/44 orná
půda o výměře 61 m2, který vznikl oddělením od původního pozemku parc. č. 947/2 orná
půda o výměře 294 m2 na základě GP pro rozdělení pozemku č. 2989‐8/2019 ze dne
25.03.2019, vše k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimova, do vlastnictví SJM manželů
XXXXX, Vratimov za částku ve výši 48.800 Kč a pověřilo odbor investic a údržby obecního
majetku přípravou kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

4/15 Příprava koupaliště na sezónu 2019, stanovení termínu zahájení a ukončení sezóny,
úprava otevírací doby a cen vstupného
Starosta řekl, že v letošním roce mělo město problém s personálním zajištěním pozice
plavčíka. Z toho důvodu muselo posunout otevírací dobu a zkrátit provozní hodiny.
JUDr. Hrudová se zeptala, odkdy je koupaliště otevřeno. Místostarosta odpověděl, že od
soboty 01.06.2019 od 10:00 h.
Starosta informoval, že ukončení sezóny na koupališti bude 01.09.2019 a následně budou
zahájeny bourací práce provozní budovy.
Starosta dále řekl, že radní se dohodli na zrušení Nařízení města č. 1/2011, kterým byly
vymezeny oblasti města, ve kterých lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky, užít za
cenu sjednanou.
Místostarosta dodal, že se zredukoval ceník.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě koupaliště na sezónu 2019.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
8

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí zahájení a ukončení sezóny na koupališti od
01.06.2019 do 01.09.2019.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí provozní dobu na koupališti na sezónu 2019
od 10:00 h do 19:00 h.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí Ceník na letní sezónu 2019 pro městské koupaliště
dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

4/16 Stanovení maximální výše příhozu pro případ dražby spoluvlastnického podílu
pozemku parc. č. 1109/11, k. ú. Vratimov
Starosta informoval zastupitele, že v rámci přípravných prací stavby „Chodník od ul. Karla
Velčovského po ul. K Hájence, podél silnice č. II/478, Vratimov“ musí být dořešeno vlastnictví
k pozemku parc. č. 1109/11, k. ú. Vratimov, jehož podíl vlastní XXXXX, její pobyt není znám a
vázne na něm exekuce. Na základě telefonického rozhovoru s pověřeným soudním
exekutorem bude nařízena dražba předmětného podílu pozemku.
JUDr. Hrudová navrhla, aby zastupitelstvo města schválilo maximální výši příhozu.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje účast v dražbě, a tím souhlasí s nabytím spoluvlastnického
podílu XXXXX ve výši 1/6 podílu nemovitosti, pozemku parc. č. 1109/11 orná půda, k. ú.
Vratimov, zapsanou na LV č. 142 pro obec Vratimov a k. ú. Vratimov.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit maximální výši příhozu v případné účasti v dražbě
za účelem nabytí spoluvlastnického podílu XXXXX ve výši 1/6 podílu nemovitosti, pozemku
parc. č. 1109/11 orná půda, k. ú. Vratimov, zapsanou na LV č. 142 pro obec Vratimov a k. ú.
Vratimov na částku uvedenou v důvodové zprávě a pověřilo starostu města zastupováním
města při dražbě.
Hlasování: PRO: 16

4/17 Prohlášení o partnerství a spolupráce s polským městem Strumień na evropském
dotačním projektu
V 16:25 h odešel Ivo Kičmer.
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Starosta informoval zastupitele, že město Vratimov bylo osloveno družebním městem
Strumień s žádostí o spolupráci v rámci přeshraničního dotačního programu. Jedná se o
organizaci uměleckých dílen pro děti a mládež ve Strumieni a Vratimově, jejichž
vyvrcholením bude realizace společné výstavy. Žadatelem dotace bude město Strumień a
město Vratimov bude zahraničním partnerem bez finanční spoluúčasti.
V 16:30 h přišel Ivo Kičmer.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu s názvem „Rożne kraje, podobne obyczaje“
z dotačního programu Překračujeme hranice 2014–2020, který se uskuteční ve spolupráci
s žadatelem o dotaci Miejsko‐Gminny Ośrodek Kultury ve Strumieni, Mlyńska 14, 43‐246
Strumień a schvaluje text Prohlášení o partnerství.
Hlasování: PRO: 16

4/18 Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Vratimov,
Masarykovo náměstí 192, Vratimov
Starosta uvedl, že v roce 2018 byla z rozpočtu města poskytnuta Základní škole Masarykovo
náměstí 192 částka ve výši 4.698.774,39 Kč na projekt „Vzdělávání pro všechny v moderním
duchu“, která pokrývala předpokládanou výši předfinancování dotace včetně 10%
spoluúčasti Základní školy Masarykovo náměstí 192. Základní škola dotaci obdržela a
poskytnuté prostředky vyúčtovala. Bylo by vhodné 10% spoluúčast základní školy na
dotovaném projektu ji ponechat, a to formou zvýšení příspěvku na provoz, jako neinvestiční
příspěvek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní
škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov v roce 2019 o částku 462.704,99 Kč.
Hlasování: PRO: 16

4/19

Rozpočtové opatření č. II/2019

Starosta informoval zastupitele, že při rekonstrukci hasičárny ve Vratimově došlo k navýšení
výdajů vůči rozpočtu o 1.400.000 Kč. Výdaj je pokrytý z rozpočtové rezervy.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. II/2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16

4/20 Plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetí 2019
Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Finančního výboru na 2. pololetí 2019.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Kontrolního výboru na 2. pololetí 2019.
Hlasování: PRO: 16

4/21 Informace o průběhu realizace stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň,
II. etapa“
Starosta informoval zastupitele, že při realizaci II. etapy kanalizace v Horních Datyních vyvstal
problém s odvodněním v ulici Ve Strži a spodní vody komplikují situaci na ulici U Jámy.
Michal Kocurek vznesl podnět, aby na kontrolním dni se připomenula informovanost občanů
ze strany společnosti SKANSKA, a. s.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby „Odkanalizování
Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“.
Hlasování: PRO: 16

Během zastupitelstva města:
Starosta
 Finanční výbor, z podnětu zastupitelky JUDr. Dagmar Hrudové, přezkoumal nákup
výpočetní techniky a mobilních telefonů pro vedení města a Mgr. Radka Nitku.
Předsedkyně Finančního výboru Ing. Kašičková seznámila zastupitele o výsledku
přezkoumání se závěrem, že nedošlo k porušení postupů daných zákonem o finanční
kontrole a organizačním řádem města Vratimova ve znění účinném do 31.12.2018 a
technika byla pořízena za cenu obvyklou v místě a čase.
V 16:40 h odešel MUDr. Dušan Kučera, PhD., MBA.
Mgr. Kašička
 Navrhl vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu sečení trávy v neděli.
Pro návrh nebyla nadpoloviční většina zastupitelů.
Ing. Kirkopulos
 Vznesl podnět, aby při zadávání větších investičních akcí byl předjednán rozsah ve
Stavební a dopravní komisi.
JUDr. Hrudová
 Kdy bude opravena městská komunikace U Mateřské školy.
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Starosta řekl, že letos bude opravena zadní část. V přední části ulice Na Vyhlídce a
Okružní se připravuje doplnění parkovacích míst.
Jaký je posun v realizaci kruhového objezdu u čerpací stanice SHELL.
Starosta odpověděl, že realizace bude v roce 2020–2021. Je to ve fázi projekční.
Kdy bude provedena oprava chodníku v Horních Datyních.
Starosta odpověděl, že do konce roku by měly být dořešeny vlastnické vztahy a vydáno
stavební povolení.

Karel Smuž
 Doporučil v rámci revitalizace zeleně ulice Strmá dořešit i parkoviště.
Starosta řekl, že občané parkují v současnosti na zeleni. Parkoviště není v plánu. Bude
ještě jednání s Ing. Stolaříkovou.
Michal Kocurek
 Koordinace práce Stavební a dopravní komise se spol. Vratimovské služby, spol. s r. o.
Starosta odpověděl, že by měla projednat Dozorčí rada společnosti Vratimovské služby.
 Navrhuje se zaměřit na bezbariérovost objektů města – školy, školky, kulturní středisko.
Starosta odpověděl, že rada města se touto problematikou zabývá.
 Chce dořešit rozšíření úředních hodin úřadu.
Kamil Hrabec
 Jak je daleko oprava stezky v Důlňáku. – běžecká stezka.
Starosta odpověděl, že řeší s Ing. Karolovou z Vratimovských služeb.
Místostarosta
 Region Slezská brána slaví 20. výročí, a to 21.09.2019.

Starosta města 4. zasedání zastupitelstva města ukončil v 17:05 h.

Ve Vratimově 05.06.2019
Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková

Ověřovatel zápisu: Mgr. Daniel Kašička
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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