MĚSTO PŘÍBOR
Rada města Příbora
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z 64. schůze Rady města Příbora konané dne 23. dubna 2013
VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce
nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li
tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedení
města, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor.

64/1

Program schůze RM

64/1/1 Schválila program 64. schůze Rady města Příbora.

64/2

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

64/2/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvají úkoly: 42/6/1 (2. část), 63/8/1, 63/27/1, 49/3/5, 34/46/2 (TS), 62/4/2
Splněny úkoly: 42/6/1 (1. část), 63/25/1, 57/31/3, 44/28/2, 63/13/2, 34/46/2 (OFK,
SMMP), 34/46/4

64/3

Zápisy z jednání komisí a osadních výborů

64/3/1 Vzala na vědomí Zápis č. 28 z jednání Osadního výboru v Prchalově ze dne 3. dubna
2013.

64/4

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
Nebyly předloženy.

64/5

Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů
Nebyly předloženy.

64/6

Informace, podněty a připomínky členů RM
Nebyly předloženy.

64/7

Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města

64/7/1 Pověřila podpisem zápisu z 64. schůze RM člena RM Ing. Danu Foriškovou, Ph.D.

64/8

Návrh na změnu provozní doby veřejného Skateparku v Příboře

64/8/1 Rozhodla o úpravě „Provozního řádu veřejného Skateparku v Příboře“ bodu III. Provozní doba dle podkladového materiálu s účinností od 01.05.2013.

64/9

Výkup pozemku parc. č. 2966/26, k. ú. Příbor

64/9/1 Doporučila zastupitelstvu města výkup nemovitosti - pozemku parc. č. 2966/26 orná
půda o výměře 13 m2, v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu geometrického plánu č. p. 2933MÚ Příbor
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15/2013, od paní <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené s
prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí.

64/10 Výkup pozemku parc. č. 263/6, k. ú. Hájov
64/10/1 Doporučila zastupitelstvu města výkup nemovitosti - pozemku parc. č. 263/3 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 204 m2, v k. ú. Hájov, obci Příbor, od pana
<anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem, včetně
daně z převodu nemovitostí.

64/11 Budoucí smlouva darovací – Prodloužení chodníku na ul. Štramberská,
Příbor
64/11/1 Doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací na část pozemku parc. č. 3284/1 v k.ú. a obci Příbor v rozsahu cca 350 m2, dotčenou
stavbou „Prodloužení chodníku na ul. Štramberská, Příbor“, v předloženém znění, mezi budoucím dárcem Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117 a
budoucím obdarovaným městem Příbor. Přesná výměra darované části bude po dokončení stavby stanovena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady investora
stavby.

64/12 Smlouva o právu provést stavbu – opravy propustků v k. ú. Příbor „Paseky“
64/12/1 Schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce propustků v korytě
toku DVT č. 56“ na pozemcích parc. č. 2679/1 a parc. č. 2701, k. ú. a obec Příbor, v
předloženém znění, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a stavebníkem městem
Kopřivnice.

64/13 Dodatek ke smlouvě č. j. 210/2013/BVB/ISM – Valentin Putala
64/13/1 Schválila dodatek č. 1 v předloženém znění ke smlouvě č. j. 210/2013/BVB/ISM o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi budoucím
oprávněným <anonymizováno> a budoucím povinným městem Příbor s tím, že součástí této smlouvy dále nebudou plynárenská zařízení.

64/14 Budoucí věcné břemeno na pozemcích parc. č. 1966/1 a parc. č. 2405, k.
ú. Příbor
64/14/1 Schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby pro stavbu plynárenského zařízení „Prodloužení inženýrských sítí“,
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc.
č1966/1 a parc. č. 2405, k.ú. a obec Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím
oprávněným z věcného břemene SMP Net s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava a budoucím povinným z věcného břemene městem Příbor, v rozsahu dle zákresu ve
výkresu situace, za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč plus DPH v zákonné výši.

64/15 Závěrečný účet města Příbor za rok 2012
64/15/1 Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora
za rok 2012 v následujících objemech:
příjmy v roce 2012
150 931 930,04 Kč
výdaje v roce 2012
179 923 590,54 Kč
financování v roce 2012
28 991 660,50 Kč
a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
MÚ Příbor
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64/16 Žádost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.,
Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín – denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA, o finanční příspěvek
64/16/1 Nevyhověla žádosti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.,
Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín – denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA, o poskytnutí finančního příspěvku pro denní stacionář Škola života.

64/17 Žádost Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, o finanční
dar
64/17/1 Schválila Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, na provoz krizové telefonické pomoci dětem, finanční dar ve výši
2 100 Kč.

64/18 Účetní závěrka města Příbor za rok 2012
64/18/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Příbor za rok 2012 sestavenou k 31.12.2012.

64/19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku - města Příbor za období od 01.01. do 31.12.2012
64/19/1 Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku - města Příbor za období od 01.01. do 31.12.2012 vypracovanou firmou FAAT Consulting & Audit s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a doporučila zastupitelstvu města tuto zprávu vzít
na vědomí.

64/20 Prodej části pozemku parc. č. 1320/1, k. ú. Příbor
64/20/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku města Příbora pro město nepotřebnou část nemovitosti – pozemku parc. č. 1320/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace, k.ú. a obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku, o výměře cca 40 m2 za těchto podmínek:
pozemek za minimální kupní cenu 100 Kč/m2,
plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí,
včetně budoucího zatížení věcným břemenem kanalizační stoky.
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí OISM
T: ihned

64/21 Změna Směrnice k zadávání veřejných zakázek
Nebylo přijato usnesení.

64/22 Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře – Výběr nejvhodnější nabídky
64/22/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k
veřejné zakázce „Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře“, kterou podal uchazeč:
PROSTAVBY, a.s., Brno – Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00.
64/22/2 Schválila smlouvu o dílo s vítězným uchazečem ve znění přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
64/22/3 Vyloučila z další účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Hřiště ZŠ
Jičínská v Příboře“ níže uvedené uchazeče:

MÚ Příbor
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PSK – ASM s.r.o., Zlín, Dlouhá 164, PSČ 760 01,
STAVING Frýdek s.r.o., Staré Město, Skotňa 37, PSČ 738 01,
SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04.

64/23 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy
Kamarád za rok 2012
64/23/1 Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 62.014,12 Kč u
příspěvkové organizace „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“.
64/23/2 Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2012 takto:
a)
příděl do fondu odměn
20.000,00 Kč,
b)
příděl do fondu rezervního 42.014,12 Kč.

64/24 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny
Komenského za rok 2012
64/24/1 Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 22.239,57 Kč u
příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp.
458“.
64/24/2 Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, Příbor, ul.
Komenského čp. 458“ na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2012 takto:
a)
příděl do fondu odměn
0,00 Kč,
b)
příděl do fondu rezervního 22.239,57 Kč.

64/25 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní školy
Příbor, Jičínská 486 za rok 2012
64/25/1 Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 47.396,89 Kč
u příspěvkové organizace „ Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín“.
64/25/2 Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín“ na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření organizace za rok 2012 takto:
a)
příděl do fondu odměn
20.000,00 Kč,
b)
příděl do fondu rezervního 27.396,89 Kč.

64/26 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní školy
Npor. Loma za rok 2012
64/26/1 Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 106.149,95 Kč
u organizace „Základní škola Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“.
64/26/2 Rozhodla schválit u organizace „Základní škola Npor. Loma, Příbor, Školní 1510,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2012 takto:
a)
příděl do fondu odměn
63.689,00 Kč,
b)
příděl do fondu rezervního 42.460,95 Kč.

64/27 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technických služeb města Příbora za rok 2012

MÚ Příbor
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64/27/1 Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 133.933,28 Kč
u příspěvkové organizace „Technické služby města Příbora“.
64/27/2 Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Technické služby města Příbora“ na
základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
organizace za rok 2012 takto:
a)
příděl do fondu odměn
30.000,00 Kč,
b)
příděl do fondu rezervního
103.933,28 Kč.

64/28 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy
Příbor, Pionýrů 1519 za rok 2012
64/28/1 Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 54.864,43 Kč u
organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“.
64/28/2 Rozhodla schválit u organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace“ na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2012 takto:
a)
příděl do fondu odměn
10.000,00 Kč,
b)
příděl do fondu rezervního 44.864,43 Kč.

64/29 Veřejná zakázka na odstraňování komunálního odpadu – jmenování hodnotící komise
64/29/1 Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách hodnotící komisi veřejné
zakázky „Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
na území města Příbor“ ve složení: Ing. Jaroslav Venzara, Ing. Libuše Volná, Ing.
Roman Pokorný, JUDr. Tomáš Panáček, Ing. Milan Strakoš.
64/29/2 Jmenovala dle § 74 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách náhradníky členů hodnotící
komise veřejné zakázky „Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Příbor“ ve složení: Ing. Jiří Hajda, Ing. Andrea
Nováková, Ing. Petr Kostelný, Renata Dybová, Ing. Dana Forišková, Ph.D.
64/29/3 Stanovila dle § 71 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, že hodnotící komise bude
vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek.
64/29/4 Stanovila dle § 59 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, že hodnotící komise provede
posouzení kvalifikace.

64/30 Bezúplatný převod dlouhodobého hmotného majetku Technickým službám města Příbor
64/30/1 Schválila uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dlouhodobého hmotného majetku
(účet 022) v celkové pořizovací ceně 52.707 Kč (osvětlovací agregát BLA-4) v souladu s § 27 odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi převodcem městem Příbor a nabyvatelem
příspěvkovou organizací města Technické služby města Příbor, IČ: 00143651 dle
podkladového materiálu.

64/31 Pohledávky města z nájmu obecních bytů
64/31/1 Vzala na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města z nájmu obecních bytů spravovaných SMMP s.r.o. k 31.03.2013.
64/31/2 Vzala na vědomí Rozbor pohledávek města z nájmu obecních bytů u částek nad
10 000 Kč u dlužníka.

MÚ Příbor
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64/32 Prodej části pozemku parc. č. 1414/1, k. ú. Příbor
64/32/1 Nedoporučila zastupitelstvu města odprodat z majetku města Příbora část pozemku
parc. č. 1414/1 ostatní plocha – zeleň, k.ú. a obec Příbor z důvodů zachování veřejné
zeleně, budoucí využitelnosti pro město a přístupu k inženýrským zařízením.

64/33 Rekonstrukce chodníků na ulici Dukelská v Příboře
64/33/1 Odsouhlasila zadání pro zpracování projektové dokumentace ve fázi technická pomoc
k akci „Rekonstrukce chodníků na ulici Dukelská v Příboře“.

64/34 „Dodavatel služeb projektu Optimalizace řízení MÚ Příbor“
63/34/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k
veřejné zakázce „Dodavatel služeb projektu Optimalizace řízení MÚ Příbor“, kterou
podal uchazeč RPIC-ViP, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ: 25826051 - pro
1. část zakázky a pro 2. část zakázky uchazeč DYNATECH s.r.o., Mlýnská 13, 602 00
Brno, IČ: 25501003
63/34/2 Vyloučila z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodavatel služeb
projektu Optimalizace řízení MÚ Příbor“ tyto uchazeče:
pro obě části zakázky
BDO Advisory s.r.o., Italská 26, 120 00 Praha 2, IČ: 27244784,
GIST, s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60916851,
AQE advisors, a.s., Tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770,
EQUICA a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951,
pro 1.část zakázky
PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a reginů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava 2, IČ: 28576217.

64/35 Přehled stavu pohledávek města Příbora k 31.03.2013
64/35/1 Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora k 31.03.2013.

64/36 Zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 12 t na silnici II/482
64/36/1 Doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit záměr obce Závišice na omezení provozu
nákladní dopravy nad 12 tun na silnici II/482 dle předloženého návrhu.

64/37 Plnění usnesení 44/28/2 – Informace o vydaných stanoviscích
64/37/1 Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných stanoviscích
města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním záměrům za 1. čtvrtletí 2013.

64/38 Vyhlášení veřejné zakázky – Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní
síně
64/38/1 Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní síně“.
64/38/2 Uložila zveřejnit výzvu k vyhlášení veřejné zakázky na stavební úpravy radnice,
přestavba obřadní síně.
Z: vedoucí OISM
T: 04/2013

64/39 Přidělení nebytového prostoru v objektu čp. 9 k pronájmu
64/39/1 Schválila pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 9 na náměstí Sigmunda Freuda
o celkové ploše 172,5 m2 panu <anonymizováno>.
MÚ Příbor
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64/39/2 Uložila uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu č.p. 9 na náměstí
Sigmunda Freuda o celkové ploše 172,5 m2 za těchto podmínek:
- výše nájemného dle nabídkové ceny činí 600 Kč/m2/rok pro rok 2013 bez služeb,
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Z: ředitel SMMP
T: ihned

64/40 Výroční zpráva města Příbora za rok 2012
64/40/1 Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbor za rok 2012.

64/41 Nabídka trvale nepotřebného majetku „Mateřské školy Kamarád“ městu
Příbor
64/41/1 Rozhodla nepřijmout v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“
městem Příbor na základě předložených evidenčních listů nakládání s nepotřebným
majetkem č. 1/2013/MŠKF, č. 2/2013/MŠKF, č. 3/2013/MŠKF, č. 4/2013/MŠKŠ a č.
5/2013/MŠKŠ.
64/41/2 Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví „Mateřské školy
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ v celkové pořizovací hodnotě 108 935,81 Kč a se
způsobem naložení s tímto nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace a prodeje
dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/MŠKF, č. 2/2013/MŠKF, č. 3/2013/MŠKF, č. 4/2013/MŠKŠ a č.
5/2013/MŠKŠ.

64/42 Nabídka trvale nepotřebného majetku „Mateřské školy Příbor, Pionýrů
1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace“ městu Příbor
64/42/1 Rozhodla nepřijmout v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace“ městem Příbor na základě předloženého evidenčního listu nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/MŠP.
64/42/2 Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví „Mateřské školy
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace“ v celkové pořizovací
hodnotě 36.978,00 Kč a se způsobem naložení s tímto nepotřebným majetkem formou
fyzické likvidace a prodeje dle návrhů organizace uvedených v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/MŠP.

64/43 Nabídka trvale nepotřebného majetku „Základní školy Npor. Loma“ městu Příbor
64/43/1 Rozhodla nepřijmout v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace“ městem Příbor na základě předložených evidenčních listů nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/ZŠNL, č. 2/2013/ZŠNL a
č. 3/2013/ZŠNL.
64/43/2 Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví „Základní školy
Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace“ v celkové
pořizovací hodnotě 87.695,75 Kč a se způsobem naložení s tímto nepotřebným ma-
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jetkem formou fyzické likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/ZŠNL, č. 2/2013/ZŠNL a č.
3/2013/ZŠNL.

64/44 Nabídka trvale nepotřebného majetku „Školní jídelny Komenského“ městu Příbor
64/44/1 Rozhodla nepřijmout v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského
čp. 458“ městem Příbor na základě předloženého evidenčního listu nakládání s nepotřebným majetkem č.1/2013/ŠJK.
64/44/2 Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví „Školní jídelny
Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458“ v celkové pořizovací hodnotě
426.960,67 Kč a se způsobem naložení s tímto nepotřebným majetkem formou fyzické
likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/ŠJK.

64/45 Nabídka trvale nepotřebného majetku „Základní školy Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín“ městu Příbor
64/45/1 Rozhodla nepřijmout v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín“ městem Příbor na základě předložených evidenčních listů nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/ZŠJ, č. 2/2013/ZŠJ, č. 3/2013/ZŠJ a č. 4/2013/ZŠJ.
64/45/2 Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví „Základní školy
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín“ v celkové pořizovací hodnotě 251 849,32 Kč
a se způsobem naložení s tímto nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace dle
návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2013/ZŠJ, č. 2/2013/ZŠJ, č. 3/2013/ZŠJ a č. 4/2013/ZŠJ.

64/46 Pronájem bytu 2+1 za podmínky přistoupení k závazku
64/46/1 Rozhodla v souladu s Čl. 5 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora,
v platném znění, pronajmout byt č. 27 na ul. U Tatry 1484 v Příboře manželům <anonymizováno>, za výši nabídky přistoupení k závazku 100.000 Kč.
64/46/2 Rozhodla v souladu s Čl. 5, odst. 8 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města
Příbora, v platném znění, že částky, o kterou vítězné nabídky na pronájem obecních
bytů za podmínky přistoupení k závazku přesáhnou skutečnou výši dluhu na předmětných bytech, budou převedeny na umoření obtížně vymahatelné pohledávky po bývalém nájemci bytu č. 3, U Tatry 1483, Příbor, paní <anonymizováno>.

64/47 Pronájem obecního bytu 5+1 za podmínky nejvyšší nabídky smluvního
nájemného
64/47/1 Rozhodla přidělit do nájmu obecní byt č. 8 o velikosti 5+1 na ul. Fučíkova 1300 v
Příboře manželům V<anonymizováno> za nabídku smluvního nájemného ve výši 41
Kč/m2/měsíc.

64/48 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města za rok 2012
64/48/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „Zá-
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64/48/2

64/48/3

64/48/4

64/48/5

64/48/6

64/48/7

kladní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín“ sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012.
Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012.
Schválila v souladu s §102 odst.2) písm.q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012
Schválila v souladu s §102 odst.2) písm.q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „Školní
jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p.458“ sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012.
Schválila v souladu s §102 odst.2) písm.q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „LUNA
PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace“ sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2012.
Schválila v souladu s §102 odst.2) písm.q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace „Technické služby města Příbora“ sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.

64/49 Pronájem obecního bytu na ul. Dukelská 1346 v Příboře
64/49/1 Konstatovala, že podklady pro rozhodování nejsou úplné (byt s dluhem).
64/49/2 Uložila předložit doplněný materiál (k bytu bod 64/49 Pronájem obecního bytu
na ul. Dukelská 1346 v Příboře) do další schůze RM.
Z: vedoucí ORM
T: 14. 5. 2013

64/50 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 u Technických služeb města
Příbora
64/50/1 Rozhodla schválit navýšení účelově určené částky z neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz roku 2013 Technických služeb města Příbora, která bude podléhat finančnímu vypořádání, z 5.205,72 tis.Kč na 6.129,72 tis.Kč v následujícím členění:
č.ú. 5110320 - opravy a udržování 70 tis. Kč (oprava podlahy amfiteátru);
č.ú. 5180300 - ostatní služby 620 tis. Kč (pořádání kulturních a ostatních akcí
města; oprava informačního systému-směrníky; oprava komunikací; oprava
mostů);
č.ú. 5210300 - mzdové náklady v hlavní činnosti 5.105,72 tis. Kč
č.ú. 5580300 - náklady z DDHM 334 tis. Kč (nákup vánočního osvětlení; nákup
6 ks VOK).

64/51 Jmenování člena konkurzní komise
64/51/1 Rozhodla zrušit jmenování paní Marie Růžičkové členem konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace „LUNA PŘÍBOR, středisko
volného času, příspěvková organizace“.
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64/51/2 Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 bodu d) vyhlášky č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, paní Kateřinu Bukovjanovou členkou konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace „LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace“.

64/52 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na příspěvkovou organizaci LUNA PŘÍBOR
64/52/1 Rozhodla vyřadit <anonymizováno> z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele příspěvkové organizace „LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů k výkonu funkce ředitele dle ustanovení § 5 a § 32a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracoval:
Datum:

Ing. Arnošt Vaněk
23. dubna 2013

Datum: 24. dubna 2013

Datum: 24. dubna 2013

Ing. Milan Strakoš, v.r.
starosta
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Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r.
místostarostka
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