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1/22/RM/2020

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
vložení bodu do programu "Jmenování členů dozorčí rady společnosti TP Příbor s.r.o. ".
II. Rada města schvaluje
upravený program 22. schůze rady města.

2/22/RM/2020

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 22. schůze rady města, člena rady města, pana Stanislava Štefka

3/22/RM/2020

Jmenování členů dozorčí rady společnosti TP Příbor s.r.o.

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města doplňuje
usnesení 38/21/RM/2019 ze dne 10.12.2019 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. ve
znění: Jmenuje do funkce členů dozorčí rady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor,
IČ 26865327 s účinností od 01.01.2020 Ing. Tomáše Linarta ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ a pana Jiřího Demla ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

4/22/RM/2020
Smlouvy o výkonu funkce členů Dozorčí rady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o.,
Freudova 118, 742 58 Příbor, IČ 26865327
(č. bodu programu: 4)
I. Rada města schvaluje
při výkonu působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření smlouvy o výkonu funkce člena
Dozorčí rady mezi Jiřím Demelem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , a společností
TP PŘÍBOR s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČ 26865327 ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č.1.
II. Rada města schvaluje
Při výkonu působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření smlouvy o výkonu funkce člena
Dozorčí rady mezi Ing. Tomášem Linartem,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a společností
TP PŘÍBOR s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČ 26865327 ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č.2.

5/22/RM/2020
(č. bodu programu: 5)

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Splněny úkoly: 42/13/RM/2019, 7/17/RM/2019, 15/21/RM/2019.

6/22/RM/2020

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zápis č. 07 z KCRaS ze dne 21.10.2019
Zápis č. 08 z KCRaS ze dne 16.12.2019
Zápis č. 09 ze SK ze dne 16.12.2019
Zápis č. 10 z KPŽP ze dne 17.12.2019
Zápis č. 14 z OV Hájov ze dne 16.12.2019
Zápis č. 10 z KPOZ ze dne 09.12.2019
Zápis č. 01 z KPOZ ze dne 06.01.2020 včetně plánu práce na 1. pololetí 2020.

II. Rada města ukládá
1. Ing. arch. Jan Malík
1.1. dohodnout s osadními výbory schůzku s radou města.
Termín: 31.03.2020
2. Ing. arch. Jan Malík
2.1. dohodnout schůzku rady města a odboru kultury ve věci městských médií.
Termín: 30.04.2020

7/22/RM/2020

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 9. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

8/22/RM/2020
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových
organizací a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.

9/22/RM/2020
a. s.

Věcné břemeno - přeložky kabelového vedení ul. Myslbekova, ČEZ Distribuce

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu kabelového vedení "Příbor, ul.
Myslbekova - Město Příbor, NNV", na pozemcích parc. č. 307/2, 283/1 a 389 v k. ú. Klokočov u Příbora, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 935-703/2019 zpracovaného RJGEO s.r.o., mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a
oprávněnou právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč plus
DPH v zákonné výši.

10/22/RM/2020

Prodej skříňového trezoru

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příborem a panem Janem Dorotíkem, nar. ░░░░ ░░ , trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jejímž předmětem je skříňový trezor, v předloženém
znění.

11/22/RM/2020

Prodej programového vybavení z majetku města Příbora

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příborem a Ing. Arnoštem Vaňkem, nar. ░░░░ ░░ , trvale
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jejímž předmětem je MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, v
předloženém znění.

12/22/RM/2020

Darovací smlouva na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbor

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692, jejímž předmětem je sada speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení
havarovaných vozidel, záchranných saní včetně příslušenství a samonosné nádrže na vodu k dovybavení JSDH
Příbor v celkové hodnotě 197.447,80 Kč v předloženém znění.

13/22/RM/2020
hasičů Příbor

Bezúplatný převod majetku k dovybavení Jednotky sboru dobrovolných

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Příborem a Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jejímž
předmětem je bezúplatný převod sady vysokotlakového pneumatického vaku k dovybavení JSDH Příbor v celkové
hodnotě 61.045 Kč v předloženém znění.

14/22/RM/2020

Jmenování a odvolání členů povodňové komise

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města odvolává
Ing. Arnošta Vaňka z funkce člena povodňové komise s účinností ke dni 14.01.2020.
II. Rada města jmenuje
Bc. Evu Plišovou členkou povodňové komise s účinností od 15.01.2020.

15/22/RM/2020
Žádost o povolení výjimky z pravidel hlášení v městském rozhlase - vyhlášení
"Den otevřených dveří MGP"
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města souhlasí
s vyhlášením v městském rozhlase Dne otevřených dveří Masarykova gymnázia Příbor.

16/22/RM/2020

Darování a likvidace nevyzvednutých nalezených věcí v roce 2016 - II. pololetí

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města rozhoduje
o darování nalezených kol na akci Kola pro Afriku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o likvidaci nalezených věcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

17/22/RM/2020

Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Npor. Loma

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města bere na vědomí

písemné oznámení pana Mgr. Jána Drtila o vzdání se funkce ředitele organizace Základní školy Npor. Loma Příbor
Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, a to ke dni 30.06.2020 z důvodu dosažení důchodového
věku.
II. Rada města vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, dle předložených podmínek.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu ORM
1.1. zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace Základní škola
Npor. Loma Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Termín: 15.01.2020

18/22/RM/2020
Petice za vybudování odstavné plochy pro automobily v lokalitě Štefánikovy
ulice (bývalé hřiště u garáží)
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí
petici za vybudování odstavné plochy pro automobily v lokalitě Štefánikovy ulice (bývalé hřiště u garáží).
II. Rada města souhlasí
se zřízením provizorní zpevněné plochy pro příležitostné parkování na pozemcích parc. č. 1320/1, 1290 a 1356
v k.ú. Příbor.

19/22/RM/2020

Návrh RO č. 6 města Příbor na rok 2019

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého návrhu.
II. Rada města bere na vědomí
celkové objemy rozpočtu města po zapracování RO č. 6:
což je zvýšení oproti RO č. 5 na rok 2019 o 1 616 000,00
Příjmy
208 801 000,00 Kč
Kč.
Výdaje

264 981 000,00 Kč

Financování 56 180 000,00 Kč

20/22/RM/2020

což je zvýšení oproti RO č. 5 na rok 2019 o 1 616 000,00
Kč.
což je beze změny oproti RO č. 5 na rok 2019.

Efektivní a přívětivý úřad Příbor

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města schvaluje
Použití částky 50 tis. Kč z výdajové části rozpočtu § 3635, položka Projektové přípravy na podání žádosti o dotaci
na projekt s názvem Efektivní a přívětivý úřad Příbor.

21/22/RM/2020

Veřejná zakázka Výměna oken DPS

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Výměna oken v budově DPS č. p. 231, 742 58
Příbor".
II. Rada města rozhoduje

zahájit uzavřené zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Výměna oken v budově DPS č. p.
231, 742 58 Příbor".

22/22/RM/2020

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.
II. Rada města ukládá
1. JUDr. Rostislav Michálek
1.1. tajemníkovi městského úřadu provést personální audit městského úřadu a předložit jeho výsledky.
Termín: 30.06.2020
2. vedoucímu OISM
2.1. prověřit stav pomníku vedle ZŠ Jičínská a informovat radu města.
Termín: 04.02.2020
3. vedoucímu ORM
3.1. vytvořit návrh opatření ke zmírnění dopadů změn ve svozech směsného komunálního odpadu v roce
2020.
Termín: 04.02.2020
4. vedoucímu OOSČ
4.1. zjistit a předložit možnosti hlášení městského rozhlasu v době rekonstrukce radnice.
Termín: 04.02.2020
III. Rada města souhlasí
se zapůjčením praporu města Příbor Policii České republiky v souvislosti s konáním slavnostního shromáždění,
které se bude konat dne 23.01.2020.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Portfolio integrace řízení kvality
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města bere na vědomí
"Portfolio pro integraci metod kvality - souhrn doporučení pro město Příbor".

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

