Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016
v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod.
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 státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanovíli 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
odboru Organizačního a správních činností, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, Příbor.
_____________________________________________________________________

Zastupitelstvo města:
17/1
Zahájení, schválení programu
17/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
17/1/2
Vyřadilo z programu bod 17/8/3 – Tepelné hospodářství města Příbora.
(hlasování č. 2)
17/1/3
Schválilo upravený program svého 17. zasedání.
(hlasování č. 3)

17/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 38. schůze
RM do 43. schůze RM.
(hlasování č. 4)
17/2/1

17/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

17/3/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 5)

17/4

Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM

Vzalo na vědomí zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů
Zastupitelstva města Příbora.
(hlasování č. 6)
17/4/1

17/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

17/5/1
Vzalo na vědomí zápis č. 21 z OV Hájov ze dne 18.07.2016.
(hlasování č. 7)
17/5/2
Vzalo na vědomí zápis č. 22 z OV Hájov ze dne 15.08.2016.
(hlasování č. 8)
17/5/3
Vzalo na vědomí zápis č. 19 z OV Prchalov ze dne 07.09.2016.
(hlasování č. 9)
17/5/4
Vzalo na vědomí zápis č. 16 z FV ze dne 13.09.2016.
(hlasování č. 10)
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17/6

Majetkoprávní záležitosti

17/6/1

Rekonstrukce chodníků a VO – Příbor, sídliště Benátky

Rozhodlo zrušit usnesení Zastupitelstva města Příbora č. 11/6/6/1 ze dne
17.12.2015.
(hlasování č. 11)
17/6/1/2 Rozhodlo realizovat stavbu „Rekonstrukce chodníků a VO – Příbor, sídliště
Benátky“ v rozsahu, který byl předmětem veřejné zakázky uzavřené vyhlášením
nejvýhodnější nabídky dle usnesení Rady města Příbora č. 41/10/1 ze dne
10.08.2016.
(hlasování č. 12)
17/6/1/3 Schválilo závazek uvolnit v roce 2017 na akci „Rekonstrukce chodníků a VO –
Příbor, sídliště Benátky“ finanční prostředky umožňující zrealizovat stavbu
v rozsahu, který byl předmětem veřejné zakázky uzavřené vyhlášením
nejvýhodnější nabídky dle usnesení Rady města Příbora č. 41/10/1 ze dne
10.08.2016.
(hlasování č. 13)
17/6/1/4 Uložilo připravit návrh rozpočtu města Příbora pro rok 2017 u stavebních
akcí s uvedením předpokládaných celkových nákladů a nákladů, které budou
součástí návrhu rozpočtu pro rok 2017.
Z: Rada města
T: 12/2016
(hlasování č. 14)
17/6/1/1

17/6/2

Převody pozemků v lokalitě „Za školou Npor. Loma“ –
dopravní napojení z ul. Myslbekovy – <anonymizováno>

Schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 2176/9 ostatní plocha o výměře
249 m2 a parc. č. 2178/16 orná půda o výměře 181 m2, oba v k. ú. Příbor, dle
geometrického plánu č. 3054-80/2016 zpracovaného Ing. Bc. Evou Grosmanovou,
včetně stavby oplocení pozemků parc. č. 2122, 2123/1, 2176/9 a 2178/16, vše
v k. ú. Příbor a stavební doplňky na těchto pozemcích, z majetku města Příbora do
vlastnictví paní <anonymizováno>, dle darovací smlouvy v předloženém znění.
Náklady související s převodem pozemků ponese město Příbor.
(hlasování č. 15)
17/6//2/2 Schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 2123/2 zahrada o výměře 42 m 2
v k. ú. Příbor, dle geometrického plánu č. 3054-80/2016 zpracovaného
Ing. Bc. Evou Grosmanovou, z majetku paní <anonymizováno> do vlastnictví
města Příbora, dle darovací smlouvy v předloženém znění. Náklady související
s převodem pozemku ponese město Příbor.
(hlasování č. 16)
17/6/2/1

17/6/3

Prodej nemovitostí v k. ú. Hájov – objekt č. p. 55 a pozemky
parc. č. st. 65, 265/8 a 286/17

Vzalo na vědomí zprávu o současném stavu projednávání žádosti pana
<anonymizováno> o prodej nemovitostí v k. ú. Hájov – objektu č. p. 55
a pozemků parc. č. st. 65, 265/8 a 286/17.
(hlasování č. 17)
17/6/3/2 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 18 )
17/6/3/1
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17/6/4

Prodej části pozemku parc. č. 2282/27 k. ú. Příbor –
<anonymizováno>

17/6/4/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 19)
17/6/4/2
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 20)
17/6/4/3
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 21)

17/6/5

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 3279/114 k. ú. Příbor
opěrná zídka lávky přes obchvat – ŘSD ČR

Schválilo uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene
pro umístění stavby opěrné zídky lávky přes obchvat na pozemku parc.
č. 3279/114 mezi povinným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a oprávněným městem Příbor, na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu 508 Kč včetně DPH. Poplatky spojené
s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 22)
17/6/5/1

17/6/6

Výkup pozemku parc. č. 3291/26 k. ú. Příbor – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových

Schválilo úplatné nabytí pozemku parc. č. 3291/26 ostatní plocha - jiná plocha
v k. ú. a obci Příbor o výměře 9 m2 z majetku České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města za cenu dle platné oceňovací vyhlášky ve výši 3.500 Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitých věcí
uhradí město Příbor.
(hlasování č. 23)
17/6/6/1

17/6/7

Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – objekt č. p. 586
a pozemky parc. č. 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3148/2,
a 3148/4, k. ú. Příbor

17/6/7/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 24)
17/6/7/2
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 25)
17/6/7/3
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 26)
17/6/7/4
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 27)
17/6/7/5
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 28)

17/6/8

Prodej části pozemku parc. č. 708/1 k. ú. Příbor – ČEZ
Distribuce a. s.

17/6/8/1

Neschválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a právu provést stavbu,
v předloženém znění, pro prodej části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Příbor
o výměře cca 20 m2 dotčené stavbou „Příbor, přemístění NJ_5967, VNK, NNK,
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DTS“, za cenu dle znaleckého posudku, mezi budoucím kupujícím ČEZ
Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Příbor.
(hlasování č. 29)

17/6/9

Prodej pozemku parc.
<anonymizováno>

č.

1430/7

k.

ú.

Příbor

–

Schválilo prodej pozemku parc. č. 1430/7 ostatní plocha - jiná plocha v k. ú.
a obci Příbor o výměře 15 m2, za kupní cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené
s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých věcí, dle kupní smlouvy
v předloženém znění, manželům <anonymizováno>.
(hlasování č. 30)
17/6/9/1

17/6/10

Výkup pozemku
<anonymizováno>

parc.

č.

31/36

k.

ú.

Hájov

–

Schválilo výkup pozemku parc. č. 31/36 v k. ú. Hájov, obci Příbor, o výměře
203 m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění, za dohodnutou kupní cenu
38.470 Kč od pana <anonymizováno> do majetku města Příbora. Náklady
spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí
město Příbor.
(hlasování č. 31)
17/6/10/1

17/6/11

Výkup pozemku parc. č. 3291/25 k. ú. Příbor – Povodí Odry
s. p.

Schválilo nabytí pozemku parc. č. 3291/25 v k. ú. a obci Příbor z vlastnictví
Povodí Odry s. p. do majetku města odkoupením za cenu dle znaleckého
posudku. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí
nemovitých věcí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 32)
17/6/11/1

17/6/12

Výkup pozemku parc. č. 415/25 k. ú. Hájov - plnění usnesení
ZM č. 10/6/4/2 z 05.11.2015

17/6/12/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 33)
17/6/12/2
Rozhodlo nejednat s paní <anonymizováno>, panem <anonymizováno>
a panem <anonymizováno> o směně spoluvlastnických podílů k pozemku
parc. č. 415/25 v k. ú. Hájov za část pozemku parc. č. 2178/8 v k. ú. Příbor.
(hlasování č. 34)
17/6/12/3
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 35)

17/7

Hlavní program

17/7/1

Návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2017

17/7/1/1
Vzalo na vědomí návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2017.
(hlasování č. 36)
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17/7/2

Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací
k 30.06.2016

Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací
k 30.6.2016.
(hlasování č. 37)
17/7/2/1

17/7/3

Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2016

Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora a jeho
příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016.
(hlasování č. 38)
17/7/3/1

17/7/4

Návrh na 4. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2016

17/7/4/1

Schválilo 4. změnu rozpočtu města Příbor
objemech:

na rok 2016 v následujících

Příjmy

175 232,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválené 3.změně rozpočtu města
Příbor na rok 2016 o 429,50 tis. Kč

Výdaje

175 639,00 tis. Kč

což je snížení oproti schválené 3.změně rozpočtu města
Příbor na rok 2016 o 27 570,50 tis. Kč

407,00 tis. Kč

což je snížení oproti schválené 3. změně rozpočtu města
Příbor na rok 2016 o 28 000,00 tis. Kč

Financování

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 4. změny rozpočtu
města Příbor na rok 2016.
(hlasování č. 39)

17/8

Organizační záležitosti

17/8/1

„Rekonstrukce domu č. p. 245, 247 na ulici Jičínské“

Souhlasilo s realizací akce s názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245, 247 na
ulici Jičínské“ v roce 2017.
(hlasování č. 40)
17/8/1/2
Rozhodlo o dofinancování akce s názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245, 247
na ulici Jičínské“ bankovním úvěrem do výše max. 25.000.000 Kč.
(hlasování č. 41)
17/8/1/1

17/8/2

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Příbora

Schválilo Pravidla pro přidělování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Příbora.
(hlasování č. 42)
17/8/2/1

17/8/3

Tepelné hospodářství města Příbora
Bod byl vyřazen z programu jednání.
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17/8/4

Výjimka z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory
na činnost a provoz pro rok 2016

Schválilo výjimku KČT Příbor z Pravidel pro poskytování veřejné finanční
podpory na činnost a provoz č. 2/2015 na rok 2016 spočívající v možnosti
podpisu smlouvy o poskytnutí VFP na činnost a provoz do 30.09.2016.
(hlasování č. 43)
17/8/4/1

17/8/5

Zpráva o uplatňování územního plánu města Příbora

Schválilo Ing. arch. Jana Malíka jako určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem při vypracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora
a následných činnostech souvisejících s případnou Změnou Územního plánu
Příbora.
(hlasování č. 44)
17/8/5/1

17/8/6

Program Dědictví – žádost o vyjádření

Vzalo na vědomí žádost o vysvětlení poskytnutého příspěvku na výměnu oken
v bytě č. 2, č. p. 102 na ulici Lidické v Příboře.
(hlasování č. 45)
17/8/6/2
Potvrdilo své usnesení č. 15/07/06/1 ze dne 23.06.2016.
(hlasování č. 46)
17/8/6/1

17/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

17/9/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 47)

17/10

Zpráva návrhové komise

17/11

Závěr

Vyhotovila: Kateřina Vaňková
Dne: 22.09.2016

Datum: 23.09.2016

Datum: 26.09.2016

Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta

Ing. Dana Forišková, Ph.D., v. r.
místostarostka
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