Rada města Příbora
U S N E S E N Í
1 3 . sc h ů z e R a d y m ě st a P ří b o ra
konané dne 11.06.2019
v z a se d a c í m í st n o st i ra d y m ě st a o d 0 8 : 0 0 h o d i n .

1/13/RM/2019

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 13. schůze rady města.

2/13/RM/2019

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 13. schůze rady města, člena rady města, Radka Jurečku.

3/13/RM/2019

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
trvající úkoly: 32/8/RM/2019, 38/12/RM/2019, 38/12/RM/2019, 38/12/RM/2019
splněny úkoly: 32/8/RM/2019, 38/12/RM/2019, 38/12/RM/2019, 38/12/RM/2019,
38/12/RM/2019

4/13/RM/2019

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
a) Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru na Hájově, ze dne 20.05.2019
b) Zápis č. 5 z jednání a usnesení Komise pro regeneraci MPR Příbor, ze dne 21.05.2019
c) Přílohu k zápisu č. 5 z jednání Komise pro regeneraci MPR Příbor, ze dne 21.05.2019
d) Zápis č. 4 z jednání Komise pro občanské záležitosti Příbor, ze dne 15.05.2019
e) Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbor, ze dne 29.04.2019.

5/13/RM/2019

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/13/RM/2019

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.

38/12/RM/2019,

7/13/RM/2019
Implementace strategického, projektového a procesního řízení ve městě
Příbor - výzva č. 92
(č. bodu programu: 7)
I. Rada města schvaluje
podání žádosti na projekt "Implementace strategického, projektového a procesního řízení ve městě Příbor z
Operačního programu Zaměstnanost - výzva č. 92."

8/13/RM/2019

Plán práce RM na 2. pololetí roku 2019

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města schvaluje
plán práce Rady města Příbor na 2. pololetí 2019.

9/13/RM/2019

Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2019

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
plán práce Zastupitelstva města Příbor na 2. pololetí 2019.

10/13/RM/2019
Utešil

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 471/2 k. ú. Hájov - elektropřípojka

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor - Hájov,
p. č. 148/2 NNk" na pozemku parc. č. 471/2 v k. ú. Hájov, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi
vlastníkem pozemku městem Příbor a budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za
jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

11/13/RM/2019
Maslaňak

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 2922/1 k. ú. Příbor - elektropřípojka

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "IV-12-8014962 Příbor, p. č.
2922/159, Maslaňak, NNk", na pozemku parc. č. 2922/1 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č.
3273-74/2019, zpracovaného RJGEO s. r. o., mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a oprávněným společností
ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 1 584 Kč včetně DPH v zákonné výši.

12/13/RM/2019
Věcné břemeno na pozemku parc. č. 389 k. ú. Klokočov u Příbora elektropřípojka Göttlicher
(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "IP-12-8023090/02, Příbor p. č.
2118, NNk" na pozemku parc. č. 389 v k. ú. Klokočov u Příbora, v rozsahu dle geometrického plánu č. 920-72/2019
zpracovaného PLANGEO služby s. r. o., mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a oprávněným společností ČEZ
Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

13/13/RM/2019
(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje

Věcné břemeno rekonstrukce kanalizace - SmVaK Ostrava a. s.

uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor, ul.
Zámečnická, Nádražní, nám. S. Freuda - rekonstrukce kanalizace", na pozemcích parc. č. 116, 119, 120, 122, 123,
124, 1447/1, 98, 1665/3, 3281/5, 1459, 84 a 89 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi
vlastníkem pozemků městem Příbor a budoucím oprávněným společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., IČO 45193665, za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou 50 Kč/m2 minimálně však 1 000 Kč,
plus DPH v zákonné výši.

14/13/RM/2019
vedení

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 105/3 k. ú. Prchalov - komunikační

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu rozvaděče a
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 105/3 v k. ú. Prchalov, v rozsahu dle zákresu ve
výkresu situace, mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a budoucím oprávněným společností Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné
výši.

15/13/RM/2019
Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 571/1, 571/2 a 571/3 k. ú. Příbor kanalizační přípojka Kliš
(č. bodu programu: 15)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Kanalizační
přípojka pro pozemek parc. č. 582 k. ú. Příbor", na pozemcích parc. č. 571/1, 571/2 a 571/3 v k. ú. Příbor, v
rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a stavebníkem panem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a to bezúplatně na dobu neurčitou.

16/13/RM/2019

Věcné břemeno REKO ul. Myslbekova - GasNet s. r. o.

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "REKO MS Příbor - Myslbekova +
2" na pozemcích parc. č. 283/1, 284/18, 389 a 390/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, v rozsahu dle geometrických plánů
č. 882-23/2018 a č. 883-24/2018 vypracovanými GIS Stavinvex, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a
oprávněným společností GasNet s. r. o., IČO 27295567, za jednorázovou úhradu ve výši 6 055 Kč včetně DPH v
zákonné výši.

17/13/RM/2019
Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 2178/39, 2178/38 a 2178/5 k. ú. Příbor
- elektropřípojka Tománek
(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "IV-128016677 Příbor, p. č. 2178/2, NNk" na pozemcích parc. č. 2178/39, 2178/38 a 2178/5 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle
zákresu ve výkresu situace, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a budoucím oprávněným společností ČEZ
Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

18/13/RM/2019

Věcné břemeno rekonstrukce vodovodu - SmVaK Ostrava a. s.

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor, nám.
S. Freuda - výměna vodovodního řadu", na pozemcích parc. č. 98, 1665/3, 3281/5, 1459, 84, 89, 54/1 a 1665/1 v k.
ú. a obci Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a budoucím

oprávněným společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČO 45193665, za jednorázovou
úhradu kalkulovanou sazbou 50 Kč/m2, minimálně však 1 000 Kč, plus DPH v zákonné výši.

19/13/RM/2019
přípojka Horňák

Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 1356 a 1217 k. ú. Příbor - vodovodní

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Vodovodní
přípojka k pozemku parc. č. 3115/1" na pozemcích parc. č. 1356 a 1217 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle zákresu ve
výkresu situace, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a buducím oprávněným░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a to bezúplatně na dobu neurčitou.

20/13/RM/2019
záměrům

Plnění usnesení č. 44/28/2 - Informace o vydaných stanoviscích ke stavebním

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
informace odboru investic a správy majetku o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedních
pozemků) ke stavebním záměrům za 2. čtvrtletí 2019.

21/13/RM/2019
Plnění usnesení 31/8/RM/2019 - Vyhodnocení dopravního režimu na
parkovišti na ul. Zámečnické a ul. Čs. armády v Příboře
(č. bodu programu: 21)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení dopravního režimu na parkovišti na ul. Zámečnické a ul. Čs. armády.

22/13/RM/2019

Pachty zemědělských pozemků

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města bere na vědomí
návrh využití zemědělských pozemků v k. ú. Příbor, Klokočov u Příbora a Fryčovice, zahrnující další pachtování
vybraných pozemků za nových podmínek, zajišťujících realizaci opatření proti znehodnocování zemědělské půdy.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit na dobu 30 dnů na úřední desce MÚ záměr města propachtovat od 01.10.2019 pozemky v k. ú.
Příbor, Klokočov u Příbora a Fryčovice, uvedené v příloze návrhu písemnosti ke zveřejnění, za podmínek:
• pacht na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou ke konci pachtovního roku,
• minimální pachtovné ve výši 800 Kč/ha/rok za kulturu pozemku trvalý travní porost,
1 500 Kč/ha/rok za kulturu pozemku orná půda a 1 500 Kč/ha/rok za pozemky pro chov
hospodářských zvířat, popř. ve výši schválené zastupitelstvem města dne 26.06.2019, splatné
ročně pozadu,
• uvedení účelu pachtu v žádosti - sečení trávy, zemědělská prvovýroba, chov hospodářských zvířat,
• v průběhu pachtu po předchozí dohodě umožnění realizace ekologických přírodních opatření,
s následnou úpravou pachtovného,
• pachtýř je povinen zajistit si přístup k pachtovaným pozemkům,
• další podmínky dle pachtovní smlouvy zahrnující mimo jiné povinnost dodržování Nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (nitrátová směrnice) a
nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
některých podpor (DZES).
Žádost o propachtování pozemků lze podat po dobu zveřejnění záměru v uzavřené obálce s označením
"Pacht č. xx" dle číslování uvedeného na kartách pozemků v příloze písemnosti ke zveřejnění.

Termín: 01.07.2019
2. vedoucímu OISM
2.1. vyhodnotit ve spolupráci se zástupcem odboru rozvoje města podané žádosti o pacht pozemků v k. ú.
Příbor, Klokočov u Příbora a Fryčovice a předložit jejich přehled s navrženým pořadím žadatelů k
rozhodnutí radě města.
Termín: 31.08.2019

23/13/RM/2019

Návrh ponechání veřejných travnatých ploch s maximální sečí 2x ročně

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města doporučuje
ve vybraných lokalitách provádět maximální seč travnatých ploch 2x ročně dle návrhu Technických služeb města
Příbora, p.o., uvedeném v předkládaném materiálu.

24/13/RM/2019

Pacht pozemků - Jan Mikš

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr města Příbora upravit panu Janu Mikšovi od 01.10.2019
podmínky pachtu zemědělských pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora následovně:
• předmětem pachtu jsou nadále pozemky parc. č. 655/1, 659/8, 659/11, 659/36, 665/11, 665/12,
655/13, 671/28, 671/29, 671/32, 692/64, 692/76, 743/32, 743/34, 743/37, 743/39, 743/44,
743/54, 639/4, 36/14, a 651/2,
• roční pachtovné splatné ročně pozadu k 01.10. bude kalkulováno sazbami 800 Kč/ha/rok za
kulturu pozemku trvalý travní porost, 1 500 Kč/ha/rok za pozemku pro chov hospodářských zvířat
a 1 500 Kč/ha/rok za kulturu pozemku orná půda, popř. ve výši schválené zastupitelstvem města
dne 26.06.2019,
• z pachtu budou vyňaty pozemky parc. č. 655/14, 671/16, 675/3, 743/45 a 743/47,
• při obhospodařování pozemku parc. č. 692/64 nadále respektovat výskyt chřástala obecného,
• pachtýř umožní městu realizaci ekologických přírodních opatření na určených propachtovaných
pozemcích, popř. se na ní bude podílet,
• na určených propachtovaných pozemcích bude provedena výsadba, která umožní jejich využívání
jako pěšin v terénu,
• další podmínky budou stanoveny pachtovní smlouvou zahrnující mimo jiné povinnost dodržování
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (nitrátová
směrnice) a Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor (DZES),
• pacht se sjednává na dobu neurčitou, s 12měsíční výpovědní lhůtou ke konci pachtovního roku.
Termín: 01.07.2019

25/13/RM/2019

Pronájem pozemků - garáže ul. Fučíkova

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. a obci Příbor, o celkové výměře 10,2 m2, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , pro účel umístění stavby montované garáže ev. č. 22, za podmínek dle nájemní
smlouvy, v předloženém znění.
II. Rada města schvaluje
pronájem částí pozemků parc. č. 862/6 a 862/3 v k. ú. a obci Příbor, o celkové výměře 14,7 m2, panu ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , pro účel umístění montované garáže ev. č. 46, za podmínek dle
nájemní smlouvy v předloženém znění.

26/13/RM/2019

Pronájem pozemku - garáž ul. Fučíkova

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit na dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout části pozemků parc. č. 862/3 a
862/6 v k. ú. Příbor o celkové výměře 16,8 m2, majitelce montované garáže orientační číslo 42, paní Evě
Palaté, za podmínek:
• pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
• nájemné ve výši dle platných Pravidel pro majetkoprávní nakládání s pozemky, tj. 6 Kč/m2 pro rok
2019, s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ.
Termín: 18.06.2019

27/13/RM/2019

Program Dědictví pro rok 2019

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozdělení finančních příspěvků v rámci programu Dědictví města Příbor pro rok 2019 dle následující tabulky.
celkové
uznatelné
příspěvek
číslo objekt
obnova
náklady
náklady (Kč) města (Kč)
(Kč)
Měšťanský dům č. p. 39,
139
1. ul. Místecká, 742 58 Obnova čelní fasády domu
124 163,00 50 000,00
131,00
Příbor
Karlsederova vila č. p.
206
2. 80, ul. Ostravská, 742 Obnova části oplocení, bran a branky
190 667,00 60 000,00
488,78
58 Příbor
Dům č. p. 218, ul. Obnova fasády domu, výměna oplechování 654
3.
620 287,00 145 000,00
Etzlova, 742 58 Příbor střechy, okapů a svodů, obnova komínů
269,00
Městský dům č. p. 266, Restaurování štukové výzdoby na fasádě 533
4.
533 667,00 220 000,00
ul. Křivá, 742 58 Příbor domu, obnova fasády a soklu domu
667,00
Dům č. p. 271, ul. Pod Stavební úpravy RD v rozsahu 90% celkové
3
322
5. Hradbami,
742 58 stavby, nové základy, obvodové zdivo,
2 402 501,00 0,00
557,00
Příbor
dřevěné stropy, krov, střecha
Obnova dřevěných vstupních dveří včetně
Dům č. p. 353, ul. V
6.
zárubně s podmínkou výměny plastového 40 000,00 40 000,00
10 000,00
Kopci, 742 58 Příbor
okna za dřevěné
Dům č. p. 415, ul.
1
699
7.
Obnova střechy
1 348 109,00 115 674,00
Freudova, 742 58 Příbor
009,00
Dům č. p. 863, nábřeží
Montáž
otvorových
výplní,
montáž 192
8. Rudoarmějců, 742 58
0,00
0,00
parozábrany
227,00
Příbor
Zhotovení nové fasády na nově vybudované
Dům č. p. 944, ul.
části objektu a oprava fasády na stávající 102
9. Vrchlického, 742 58
50 000,00
0,00
budově dle záměru stavební úpravy RD č. p. 508,30
Příbor
944

28/13/RM/2019
(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje

Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 398/2018/SD mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na akci "Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské
v Příboře II" se zvýšením celkové ceny díla o 1 521 964,65 Kč bez DPH a prodloužením doby plnění o 28 dnů dle
předloženého materiálu.

29/13/RM/2019

Užívání pozemku za sportovní halou v Příboře

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
vypořádání užívání pozemku za sportovní halou na ul. Štramberské v Příboře společností Artistická skupina
Mistral, zastoupené panem ░░░░ ░░░░ ░░ IČO 74524054, pro hostování cirkusu ve dnech 04.06.2019 09.06.2019, formou předepsání úhrady za bezesmluvní užívání ve výši 900 Kč.

30/13/RM/2019

Pronájem plochy za sportovní halou - Příborská pouť 2020, 2021

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města schvaluje
pronájem plochy za sportovní halou na ul. Štramberské v Příboře paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na 10 dní v roce 2020 a na 10 dní v roce 2021, vždy v období konání příborské pouti, za
účelem umístění a provozování zařízení lidové technické zábavy - lunaparku, za nájemné ve výši 30 000 Kč za rok
2020 a 30 000 Kč za rok 2021 a dalších podmínek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.

31/13/RM/2019

Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Příbor

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370,
za hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky
dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
II. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace, za hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
III. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín, za hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za
podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
IV. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli Základní školy Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace, za hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
V. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Olze Skřivánkové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského
čp. 458, za hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za
podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
VI. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Lence Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, za

hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky
dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
VII. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitelce Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, za
hospodaření organizace v roce 2018 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky
dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

32/13/RM/2019

Rozpočtové opatření č. 3 města Příbor na rok 2019

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 3 města Příbor na rok 2019 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbor na rok 2019 po zapracování RO č. 3:
195 128 500,00 což je zvýšení oproti schválenému RO č. 2
Příjmy
Kč
na rok 2019 o 2 555 500,00 Kč.
251 308 500,00 což je zvýšení oproti schválenému RO č. 2
Výdaje
Kč
na rok 2019 o 2 555 500,00 Kč.
což je beze změny oproti schválenému RO
Financování 56 180 000,00 Kč
č. 2 na rok 2019.

33/13/RM/2019

Návrh na udělení Ceny obce a Čestného občanství města Příbora

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Příbor udělit Cenu obce dle příloh předloženého materiálu.

34/13/RM/2019

Změna závazných ukazatelů na rok 2019 - Mateřská škola Kamarád

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2019 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, v celkové výši 1 375,00 tis. Kč, jehož zvýšení o 85,00 tis. Kč bylo schváleno v rámci
rozpočtového opatření č. 2 města Příbor na rok 2019, následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 24,00 tis. Kč
• na ostatní provozní výdaje 1 351,00 tis. Kč.

35/13/RM/2019
31.03.2019

Zpráva Technických služeb města Příbor o výsledku hospodaření k

(č. bodu programu: 36)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu Technických služeb města Příbor, příspěvková organizace o výsledku hospodaření k 31.03.2019.

36/13/RM/2019

Stav zařízení dětských hřišť a sportovišť v Příboře

(č. bodu programu: 37)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu zařízení dětských hřišť a sportovišť ve městě Příbor k 10.05.2019.

37/13/RM/2019

Zpráva Technických služeb města Příbor o stavu pohledávek k 31.03.2019

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu Technických služeb města Příbor, příspěvková organizace o stavu pohledávek k 31.03.2019.

38/13/RM/2019

Změna závazných ukazatelů na rok 2019 - Technické služby města Příbora

(č. bodu programu: 39)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2019 Technických služeb města Příbor, příspěvková organizace,
v celkové výši 24 869,00 tis. Kč, jehož zvýšení o 1 319,00 tis. Kč bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 2
města Příbor na rok 2019, následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 2 831,00 tis. Kč
• na ostatní provozní výdaje 22 038,00 tis. Kč.
II. Rada města schvaluje
Technickým službám města Příbor, příspěvková organizace, zvýšení účelových finančních prostředků
z neinvestičního příspěvku na provoz, které budou podléhat finančnímu vypořádání, z částky 1 860,00 tis. Kč na
částku 3 179,00 tis. Kč a rozhoduje o jejich použití následovně:
• 2 260,00 tis. Kč č.ú. 502 spotřeba energie (elektrická energie 5020330)
• 700,00 tis. Kč svoz směsného a tříděného odpadu (kontejnery, popelnice)
• 219,00 tis. Kč svoz bioodpadu (hnědé kontejnery 770 l).

39/13/RM/2019

Informace o vyřazení majetku města za 1. pololetí roku 2019

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku města za 1. pololetí roku 2019.

40/13/RM/2019

Likvidace nevyzvednutých nalezených věcí v roce 2016 - 1. pololetí

(č. bodu programu: 41)
I. Rada města rozhoduje
o likvidaci nalezených věcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o darování nalezených kol na akci Kola pro Afriku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
III. Rada města rozhoduje
o přijetí finanční hotovosti 280 Kč na účet města dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

41/13/RM/2019
Příboře

Návrh pořadníků pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v

(č. bodu programu: 42)
I. Rada města schvaluje
pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 01.07. - 31.12.2019.

42/13/RM/2019

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 43)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. prověřit možnosti změny způsobu parkování na ul. Lidické.
Termín: 18.09.2019
2. vedoucímu OISM
2.1. řešit problematiku parkování ve spolupráci s radním panem Radkem Jurečkou na ulicích Zámečnická a Čs.
Armády.
Termín: 18.09.2019
3. vedoucímu OISM
3.1. předložit varianty parkování na ul. Štramberská a na plochách za nákupním střediskem COOP.
Termín: 18.09.2019
4. Ing. Arnošt Vaněk
4.1. provést školení předsedů výborů a komisí k vyhotovování zápisů a vyhotovit vzor zápisu z výborů a komisí.
Termín: 30.06.2019
5. vedoucímu OFI
5.1. prověřit doručování složenek za odpady občanům města.
Termín: 30.06.2019

Projednané body bez přijatého usnesení.
Osobní příplatek u platů ředitelů školských, příspěvkových organizací města Příbor
(č. bodu programu: 32)
I. Rada města projednala
problematiku osobního ohodnocení ředitelů školských, příspěvkových organizací města Příbor.
II. Rada města schvaluje
od 01.06.2019 osobní příplatek v částce, dle zápisu z RM, ředitelce ZŠ Jičínská 486, paní Mgr. Jaroslavě Bjačkové.
III. Rada města schvaluje
od 01.06.2019 osobní příplatek v částce, dle zápisu z RM, ředitelce Mateřské školy Kamarád, paní Mgr. Ivě
Drholecké.
IV. Rada města schvaluje
od 01.06.2019 osobní příplatek v částce, dle zápisu z RM, ředitelce MŠ Pionýrů, paní Mgr. Pavlíně Jordánové.
V. Rada města schvaluje
od 01.06.2019 osobní příplatek v částce, dle zápisu z RM, ředitelce školského zařízení LUNA Příbor, paní Lence
Nenutilové.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

