Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 27. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 1.2.2018
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, 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 odboru Organizačního
a správních činností, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, Příbor.
_____________________________________________________________________

Zastupitelstvo města:
27/1
Zahájení, schválení programu
27/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
27/1/2
Schválilo program svého 27. zasedání.
(hlasování č. 2)

27/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 69. schůze
RM do 71. schůze RM po zodpovězení připomínek.
(hlasování č. 3)
27/2/1

27/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

27/3/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 4)

27/4

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. 5)
27/4/1

27/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

27/5/1
Vzalo na vědomí zápis č. 32 z Osadního výboru Prchalov ze dne 6.12.2017.
(hlasování č. 6)
27/5/2
Vzalo na vědomí zápis č. 33 z Osadního výboru Prchalov ze dne 3.1.2018.
(hlasování č. 7)
27/5/3
Vzalo na vědomí zápis č. 27 z Finančního výboru ze dne 6.12.2017.
(hlasování č. 8)

27/6

Majetkoprávní záležitosti

27/6/1 Odkoupení pozemku parc. č. 1250 k. ú. Příbor <anonymizováno>,
27/6/1/1

Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1250 ostatní plocha – ostatní komunikace,
k. ú. a obec Příbor, od paní <anonymizováno>, v rozsahu jejího podílu id. ¾,
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za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 41.775 Kč, dle kupní smlouvy v předloženém znění.
Další náklady související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
(hlasování č. 9)

27/6/2

Odkoupení pozemku parc.
Římskokatolická farnost Příbor

č.

1539/2

k.

ú.

Příbor

Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1539/2 ostatní plocha – pohřebiště v k. ú.
a obci Příbor, o výměře 64 m2, od právnické osoby Římskokatolická farnost Příbor,
Stojanova 364, 742 58 Příbor, IČ 48808512, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 8.760 Kč, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady
související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
(hlasování č. 10)

27/6/2/1

27/7

Hlavní program

27/7/1 Zastavitelná plocha Z 43
27/07/1/1 Rozhodlo o dofinancování stavební akce „Zastavitelná plocha Z 43“ v roce 2019
v rozsahu 11 500 000 Kč vyplývajícím z výběru nejvhodnější nabídky veřejné
zakázky, o které rozhodla Rada města Příbora dne 16.1.2018 usnesením č. 71/08/2.
(hlasování č. 11)

27/8

Organizační záležitosti

27/8/1 Přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně
Zvolilo podle §64 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novel, jako přísedícího Okresního
soudu v Novém Jičíně pro volební období 2018-2022 Bc. Libora Boloma bydlištěm
<anonymizováno>.
(hlasování č. 12)
27/8/1/2 Zvolilo podle §64 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novel, jako přísedícího Okresního
soudu v Novém Jičíně pro volební období 2018-2022 Rudolfa Žárského bydlištěm
<anonymizováno>.
(hlasování č. 13)
27/8/1/3 Zvolilo podle §64 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novel, jako přísedící Okresního
soudu v Novém Jičíně pro volební období 2018-2022 Libuši Pavelkovou bydlištěm
<anonymizováno>.
(hlasování č. 14)
27/8/1/1

27/8/2 Přesun finančních prostředků z programu Dědictví
27/8/2/1 Rozhodlo schválit převod nedočerpaných finančních prostředků do rozpočtu města
roku 2018 na renovaci pískovcového kříže na pozemku parc. č. 3097/25 v k. ú. Příbor
přiděleného <anonymizováno> (v zastoupení <anonymizováno>).
(hlasování č. 15)

27/8/3 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
obcí a měst
27/8/3/1 Projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství
v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků.
(hlasování č. 16)
MÚ Příbor, OOSČ
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Podpořilo nastavení nové odpadové legislativy formou vládního návrhu zákona
o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
(hlasování č. 17)
27/8/3/2

27/8/4 Obecně závazná vyhláška - školské obvody spádových mateřských
škol zřizovaných městem Příbor
27/8/4/1 Schválilo na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších přepisů, „Obecně závaznou vyhlášku města Příbor č. 1/2018, kterou se
stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor“,
dle předložené varianty č. 1 návrhu obecně závazné vyhlášky.
(hlasování č. 18)

27/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

24/9/1
Schválilo změnu termínu příštího zasedání ZM ze dne 22.3.2018 na den 21.3.2018.
(hlasování č. 19)

27/10

Zpráva návrhové komise

27/11

Závěr

Vyhotovila: Bc. Kateřina Šimečková
Dne: 1.2.2018

Datum: 2.2.2018

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta

MÚ Příbor, OOSČ

Datum: 2.2.2018
Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r.
místostarostka
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