Rada města Příbora
U S N ES E N Í
3 . s c h ů ze R a d y m ě sta P ř í b o r a
ko n a n é v m i m o ř á d n é m te r m í n u d n e 2 1 . 1 1 . 2 0 2 2
v za s e d a c í m í st n o st i r a d y m ě sta o d 0 8 : 0 0 h o d i n .

1/3/RM/2022

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města souhlasí
s vložením bodu "Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění provozu Skibusu Beskydy" do programu.
II. Rada města schvaluje
upravený program 3. schůze rady města konané v mimořádném termínu.

2/3/RM/2022

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu ze 3. schůze rady města člena rady města Mgr. Pavla Netušila.

3/3/RM/2022

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: 38/46/RM/2021.
Splněné úkoly: 34/55/RM/2021, 12/68/RM/2022, 7/1/RM/2022.

4/3/RM/2022

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/3/RM/2022
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací
a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.

6/3/RM/2022

Lokalita Za školou Npor. Loma - pozemek parc. č. 2178/28 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku parc. č. 2178/28 v k. ú. Příbor, manželům Tomášovi a Barboře Sikorovým, bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 2 014 000 Kč vč. DPH.

7/3/RM/2022
(č. bodu programu: 7)

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 41 z KPOZ ze dne 31.10.2022
2. Zápis č. 1 z OV Hájov ze dne 31.10.2022.
II. Rada města ruší
Komisi stavební, Komisi pro životní prostředí, Komisi pro regeneraci městské památkové rezervace, Komisi kultury,
cestovního ruchu a sportu.

8/3/RM/2022

Přeložka VN - skatepark

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města schvaluje
za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2023 převod finančních prostředků ve výši 233 000 Kč z ODPA
3635 na ODPA 3429, na akci "Rekonstrukce skateparku".
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120088238 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie mezi městem Příborem a společností ČEZ Distribuce, a.s., v souvislosti s realizací akce
"Rekonstrukce skateparku" dle předloženého materiálu.

9/3/RM/2022

Plán prevence kriminality města Příbora na období 2023-2026

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města schvaluje
Plán prevence kriminality města Příbora na období 2023-2026.
II. Rada města schvaluje
členy pracovní skupiny prevence kriminality v tomto složení:
vrchní strážník Městské policie Příbor
starosta města
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Příbor
vedoucí odboru sociálních věcí
referent odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu
manažer prevence kriminality
ředitel střediska volného času LUNA Příbor.

10/3/RM/2022

Plán práce RM na 1. pololetí roku 2023

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města bere na vědomí
plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2023.

11/3/RM/2022

Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2023

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města bere na vědomí
plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí 2023.

12/3/RM/2022

Termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2023

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

13/3/RM/2022
(č. bodu programu: 15)
I. Rada města jmenuje

Pracovní skupina pro hodnocení programových dotací pro rok 2023

pracovní skupinu pro hodnocení programových dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2023 ve složení: Martin
Monsport, DiS., MUDr. Mořic Jurečka, Ing. Zdeněk Pařízek, MUDr. Jan Krkoška, Mgr. Jiří Tuza, Ing. Milan Gabzdyl,
MgA. Pavel Debef, Ph.D.

14/3/RM/2022
Frenštátská 1370

Nabídka trvale nepotřebného majetku Mateřské školy Kamarád, Příbor,

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města neschvaluje
přijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské
školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, který je uveden v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem
č. 3/2022/MŠKŠ a č. 4/2022/MŠKŠ.
II. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, v celkové pořizovací hodnotě 64 827,60 Kč a se způsobem naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným
majetkem č. 3/2022/MŠKŠ a č. 4/2022/MŠKŠ.

15/3/RM/2022

Informace o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2022

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2022.

16/3/RM/2022

Dodatek č. 2 smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 511367015 o pojištění majetku a odpovědnosti dle přílohy č. 1, mezi městem
Příborem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jehož předmětem je aktualizace pojistných částek k výročnímu
datu pojistné smlouvy.

17/3/RM/2022

II. změna závazných ukazatelů ZŠ Jičínské, příspěvkové organizace na rok 2022

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2022 příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín, v celkové výši 4 530 000 Kč, jehož navýšení o 180 000 Kč bylo schváleno zastupitelstvem
města v rámci rozpočtového opatření č. 5 města Příbora, následovně:
na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 0 Kč,
na ostatní provozní výdaje 4 530 000 Kč.

18/3/RM/2022
2022

III. změna závazných ukazatelů ZŠ Npor. Loma, příspěvkové organizace na rok

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2022 Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, v celkové výši 4 536 000 Kč, jehož navýšení o 215 000 Kč bylo schváleno
zastupitelstvem města v rámci rozpočtového opatření č. 5, následovně:
na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 29 200 Kč,
na ostatní provozní výdaje v hlavní činnosti 4 506 800 Kč.

19/3/RM/2022
III. změna závazných ukazatelů Technických služeb města Příbora, příspěvkové
organizace na rok 2022

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2022 Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace,
v celkové výši 36 641 000 Kč, jehož navýšení o 1 000 000 Kč bylo schváleno zastupitelstvem města v rámci
rozpočtového opatření č. 5 města Příbora, následovně:
na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 3 350 000 Kč,
na ostatní provozní výdaje 33 291 000 Kč.

20/3/RM/2022

Nadační příspěvek od Nadace ČEZ

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města schvaluje
přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč na kulturní akce ve znění smlouvy uvedené v příloze
č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
smlouvu ve znění přílohy č. 1 mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor a Nadací ČEZ,
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ve výši 50 000 Kč.

21/3/RM/2022

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor, okres Nový Jičín, v době vánočních prázdnin, a to
v době od 23.12.2022 do 01.01.2023. Provoz bude zahájen 02.01.2023.
II. Rada města bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, Příbor, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, v době vánočních
prázdnin, a to v době od 23.12.2022 do 01.01.2023. Provoz bude zahájen v pondělí 02.01.2023.

22/3/RM/2022

Výroční zprávy o činnosti 2021/2022 ZŠ, MŠ, ŠJ, LUNA

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022 Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvková organizace.
II. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022 Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
III. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace.
IV. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022 Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370.
V. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvková
organizace.
VI. Rada města bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022 Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458.

23/3/RM/2022

Záměr pronájmu nebytových prostor v domě na ul. Jičínská 238

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města bere na vědomí

žádost paní Ing. Michaely Havranové, IČO 6162465, nábřeží Rudoarmějců 1517, 742 58 Příbor o pronájem
nebytových prostor v domě č. p. 238 na ulici Jičínská v Příboře.
II. Rada města schvaluje
záměr města pronajmout nebytový prostor o velikosti 13,3 m2 v domě na ul. Jičínská 238 v Příboře dle přílohy č. 3.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 238 na ulici Jičínská na úřední desce
po dobu min. 15 dnů.
Termín: 25.11.2022

24/3/RM/2022

Propachtování areálu městského koupaliště v Příboře

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
záměr města propachtování areálu městského koupaliště v předloženém znění a dle zápisu.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. zveřejnit záměr města propachtovat areál městského koupaliště na úřední desce po dobu 60 dnů.
Termín: 30.11.2022

25/3/RM/2022

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění provozu Skibusu Beskydy

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Skibusu Beskydy mezi městy Příbor,
Kopřivnice, Nový Jičín a společností UMRELLA CITY LINES s. r. o., se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 09057846, v předloženém znění.

26/3/RM/2022

Uzavření smlouvy o poskytování služby s firmou JRK Česká republika s.r.o.

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služby mezi městem Příborem a firmou JRK Česká republika s.r.o., jejímž
předmětem je spolupráce v oblasti odpadového hospodářství v předloženém znění, za podmínky uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu města Příbora.

27/3/RM/2022

Obecně závazné vyhlášky - odpady

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku o systému odpadového hospodářství v předloženém znění.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za systém odpadového hospodářství v předloženém znění.

28/3/RM/2022

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2023 - II. projednání

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh rozpočtu města Příbora na rok 2023 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí celkové objemy rozpočtu:
Příjmy

217 702 000 Kč

Výdaje

214 201 000 Kč

Financování

29/3/RM/2022

-3 501 000 Kč

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Využití budovy bývalé ZŠ Dukelské
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu rozpracovanosti plnění záměru Zastupitelstva města Příbora schváleného unesením č.
18/26/ZM/2022, o přemístění školní družiny Základní školy Jičínské do 2. NP bývalé základní školy Dukelské z
objektu na ulici Svatopluka Čecha a dále zde dočasně zřídit jedno oddělení mateřské školy.
II. Rada města schvaluje
"Studii využití části 1.NP a 2.NP objektu ZŠ na ul. Dukelské v Příboře" vypracovanou k 02.09.2022 v předložené
podobě.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle schválené
"Studie využití části 1.NP a 2.NP objektu ZŠ na ul. Dukelské v Příboře".
Termín: 15.12.2022

Novela nařízení města určující zpoplatnění stání motorových vozidel na místních komunikací vč.
ceníku
(č. bodu programu: 11)
I. Rada města vydává
nařízení města, kterým se vymezují oblasti města Příbora, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje
ceník stání na vymezených místních komunikacích, ve znění přílohy č. 2.

Pronájem budovy č. p. 109 na pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
pronájem nebytových prostor v budově č. p. 109 na ulici U Brány, spolku Obnova života, památek a tradic, z.s., se
sídlem Vrchlického 956, 742 58 Příbor.

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

Mgr. Pavel Netušil, v. r.
radní

