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1/9/RM/2019

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 9. schůze rady města.

2/9/RM/2019

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu ze 9. schůze rady města, člena rady města, pana Stanislava Štefka, DiS.

3/9/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, 32/8/RM/2019
splněny úkoly: 24/4/ZM/2019, 5/6/RM/2019, 17/8/RM/2019

4/9/RM/2019

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
a) Zápis č. 2 z jednání Komise pro životní prostředí města Příbor ze dne 26.02.2019
b) Zápis č. 1 z jednání Stavební komise města Příbor ze dne 29.01.2019
c) Zápis č. 2 z jednání Stavební komise města Příbor ze dne 18.02.2019
d) Zápis č. 2 z jednání Komise pro občanské záležitosti města Příbor ze dne 04.03.2019.

5/9/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 4. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/9/RM/2019

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů

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

7/9/RM/2019
(č. bodu programu: 7)

Pronájem plochy za sportovní halou - Cirkus Humberto, Cirkus Bernes

I. Rada města schvaluje
pronájem části plochy za sportovní halou na ul. Štramberské v rozsahu 800 m2 pro umístění a provozování cirkusu
ve dnech 20.05.2019 - 26.05.2019 právnické osobě Cirkus Bernes, Křenická 10, 100 00 Praha 10, IČ 26455455, za
nájemné ve výši 3 360 Kč a dalších podmínek dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
pronájem části plochy za sportovní halou na ul. Štramberské v rozsahu 1000 m2 pro umístění a provozování
cirkusu ve dnech 23.04.2019 - 28.04.2019 právnické osobě Cirkus Humberto, se sídlem Chvalkovická 714, 193 00
Praha 9, IČ 47096284, za nájemné ve výši 3 600 Kč a dalších podmínek dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

8/9/RM/2019

Pronájem plochy za sportovní halou - Příborská pouť 2020, 2021

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnit na úřední desce MÚ po dobu 30 dnů záměr města pronajmout plochu za sportovní halou na ul.
Štramberské v Příboře o výměře cca 5000 m2, pro účel umístění a provozování zařízení lidové technické
zábavy na dobu 10 dnů v měsíci září 2020 a 10 dnů v měsíci září 2021, vždy v období konání příborské
pouti, za podmínek:
1.
2.
3.
4.
5.

nájemné za desetidenní užívání v roce 2020 je stanoveno pevnou částkou 30 000 Kč
nájemné za desetidenní užívání v roce 2021 je stanoveno pevnou částkou 30 000 Kč
uvedené nájemné nezahrnuje poplatek za odběr elektrické energie
uvedená doba pronájmu zahrnuje i dobu nutnou k montáži a demontáži zařízení
nájemce má povinnost uhradit poplatek 50 000 Kč za užívání veřejného prostranství za každý
jednotlivý rok
6. uvedení výčtu atrakcí s orientačním uvedením výše vstupného v žádosti o pronájem
7. uvedení nabídky doprovodných akcí v žádosti o pronájem - ohňostroj, volný vstup pro MŠ a DD
apod.
8. orientační uvedení předchozích působišť
Žádost o pronájem lze podat po dobu zveřejnění záměru v uzavřené obálce s označením "Příborská
pouť".
Náležitosti žádosti - jméno/název, adresa, tel. kontakt (e-mail), souhlas s podmínkami dle bodů 1-5 a
informace dle bodů 6-8.
Termín: 09.04.2019

9/9/RM/2019

Úprava termínu plnění usnesení RM č. 80/12/2

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města mění
termín plnění usnesení rady města č. 80/18/3 ze dne 26.06.2018 ukládacího vypracování a předložení návrhu
využití současně pronajatých a propachtovaných zemědělských pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora a v k. ú. Příbor,
pro realizaci ekologických opatření a pro jejich další pachtování od 01.10.2019, s ohledem na jejich situování v
území v kontextu s cíli ochrany přírody a krajiny, a to do 11.06.2019.

10/9/RM/2019

Věcné břemeno - rekonstrukce vodovodní shybky

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor - rekonstrukce vodovodní
shybky" na pozemcích parc. č. 357, 358, 2382/15 a 2383/1 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu
č. 3265-4712/2018 zpracovaného Ing. Jiřím Bartoněm, mezi městem Příbor a oprávněným právnickou osobou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, za
jednorázovou úhradu ve výši 2 412 Kč plus DPH v zákonné výši.

11/9/RM/2019

Věcné břemeno - Lávka přes Lubinu

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Lávka přes řeku Lubinu v Příboře"
na pozemku parc. č. 3290/1 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3/2019 zpracovaného
Václavem Maťátkem, mezi vlastníkem pozemku právnickou osobou Povodí Odry s. p., Varenská 3101/49, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava a vlastníkem stavby městem Příbor, za jednorázovou úhradu ve výši 10 950 Kč + DPH v
zákonné výši.

12/9/RM/2019
Štoudkovi

Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 2611 a 411 k. ú. Příbor - elektropřípojka

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu zemního
kabelového vedení "Příbor, p. č. 403/2, NNk", na pozemcích parc. č. 2611 a 411 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle
zákresu ve výkresu situace, mezi městem Příbor a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV, za jednorázovou úhradu ve výši 3 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

13/9/RM/2019
souvisejících

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
v předloženém znění dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících
mezi městem Příborem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

14/9/RM/2019

Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
zpracování dokumentace pro stavební povolení "Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ", dle studie Ing.
Kateřiny Čechákové.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zadání vypracování dokumentace pro stavební povolení "Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ".
Termín: 30.04.2019
III. Rada města schvaluje
použití finančních prostředků na vypracování dokumentace pro stavební povolení "Cyklopropojení u křižovatky
Příbor-západ" z rozpočtové kapitoly ODPA 3635 - projektová příprava, zpracování projektů.

15/9/RM/2019

Pronájem nebytových prostor Základní škole Gaudi, s.r.o.

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Příbor a Základní školou Gaudi, s.r.o. za podmínek dle předloženého
návrhu nájemní smlouvy.
II. Rada města souhlasí
se zřízením sídla Základní školy Gaudi, s.r.o. v budově Dukelská 1346, Příbor.

16/9/RM/2019
Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freudova a Frenštátská, kabelové rozvody VO vyhlášení veřejné zakázky
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby "Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freudova a Frenštátská,
kabelové rozvody VO".

17/9/RM/2019

Žádost o rekonstrukci vjezdu ke garážím č.p. 1303 ul. Fučíkova

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
rekonstrukci vjezdu na pozemku parc. č. 805 v k. ú. Příbor ve vlastnictví města Příbor do garáží bytového domu
č.p. 1303 na ulici Fučíkově dle předloženého návrhu.

18/9/RM/2019

Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Lidická 49, Příbor

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Rekonstrukce fasády a výměna
oken budovy Lidická 49, Příbor" - společnosti STAV RK SERVIS s.r.o., Skotnice 3, 742 58 Skotnice, IČ 05374464.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností STAV RK SERVIS s.r.o., Skotnice 3, 742 58 Skotnice, IČ
05374464, na realizaci akce "Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Lidická 49, Příbor" s cenou díla
1 489 686,91 Kč bez DPH.

19/9/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 Příbor (jako majitele sousedního
pozemku) ke stavebním záměrům za 1. čtvrtletí 2019.

20/9/RM/2019

Veřejná zakázka - Hákový nosič kontejnerů (komunální vozidlo)

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Hákový nosič kontejnerů.

21/9/RM/2019

Parkoviště na křižovatce ulic Npor. Loma a Štramberské

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města souhlasí
se zařazením projektu Parkoviště na křižovatce ulic Npor. Loma a Štramberské do rozpočtu města namísto
projektu Parkoviště na ulici Npor. Loma.
II. Rada města schvaluje
převedení finančních prostředků ve výši 40 000 Kč z ODPA 2219 určených na projekt Parkoviště na ulici Npor.
Loma na ODPA 2219 projekt Parkoviště na křižovatce ulic Npor. Loma a Štramberské.
III. Rada města schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 51 000 Kč z ODPA 3635 - Projektové přípravy, zpracování projektů, žádostí o
dotace na projekt Parkoviště na křižovatce ulic Npor. Loma a Štramberské.

22/9/RM/2019

Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města ruší
veřejnou zakázku "Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor".
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. vyhlásit veřejnou zakázku na akci Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor.
Termín: 30.06.2019

23/9/RM/2019

Žádost o přidělení služebního bytu

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města neschvaluje
pronájem obecního bytu č. 1 na ulici Jičínské č.p. 54 v Příboře formou služebního bytu panu ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

24/9/RM/2019
Pionýrů

Žádost o poskytnutí souhlasu k přijetí daru - průmyslová pračka pro MŠ

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje
přijetí věcného daru průmyslové pračky typ SP10; IPN:PF3JGBSG403UG06 SN:1710018111 Mateřskou školou
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, v hodnotě 23 971,18 Kč bez DPH od společnosti
ALLIANCE LAUNDRY CE, s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor.

25/9/RM/2019

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna - ZŠ Jičínská

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města bere na vědomí
oznámení ředitelky Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, paní Mgr. Jarmily Bjačkové o vyhlášení
ředitelského volna žákům školy na dny 24.06.2019 až 28.06.2019 z technických důvodů.

26/9/RM/2019

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Příbor za rok 2018.

27/9/RM/2019

Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2018

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2018.

28/9/RM/2019

Seznam přijatých darů na Obecní ples 2019

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
seznam přijatých darů na Obecní ples, konaný 26.01.2019.

29/9/RM/2019
(č. bodu programu: 30)
I. Rada města schvaluje

Finanční dar

finanční dar ve výši 23 139 Kč Renatě Bittnerové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na úhradu nákladů
související s léčbou syna Adama Bittnera.

30/9/RM/2019

Prodloužení doby konání kulturních akcí

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města bere na vědomí
konání kulturní akce Floriánkové posezení, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov v areálu
výletiště pod Obecním domem č.p. 87 na Hájově, od 04.05.2019 od 16:30 hod. do 04.05.2019 do 23:00 hod.
II. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Hasičské posezení, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov v
areálu výletiště pod Obecním domem č.p. 87 na Hájově, od 20.07.2019 od 20:00 hod. do 21.07.2019 do 03:00
hod.
III. Rada města schvaluje
prodloužení konání sportovní akce Hasičská noční soutěž, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov
v areálu výletiště pod Obecním domem č.p. 87 na Hájově, od 07.09.2019 od 19:00 hod. do 08.09.2019 do 03:00
hod.
IV. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádanou Sborem dobrovolných hasičů Příbor v zahradě
hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor, od 29.06.2019 od 19:00 hod. do 30.06.2019 do 02:00 hod.
V. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádanou Sborem dobrovolných hasičů Příbor v zahradě
hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor, od 27.07.2019 od 19:00 hod. do 28.07.2019 do 02:00 hod.
VI. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádanou Sborem dobrovolných hasičů Příbor v zahradě
hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor, od 24.08.2019 od 19:00 hod. do 25.08.2019 do 02:00 hod.
VII. Rada města bere na vědomí
konání sportovní akce Soutěž mladších a starších žáků a dorostu, pořádanou Sborem dobrovolných hasičů Příbor
v zahradě hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor, od 18.05.2019 od 08:30 hod. do 18.05.2019 do
15:00 hod.
VIII. Rada města ukládá
1. vedoucí OOSČ
1.1. prověřit možnosti schválit RM delší dobu veřejné produkce ve městě v návaznosti na vyhlášku města v
problematice rušení nočního klidu.
Termín: 31.05.2019

31/9/RM/2019

Žádost o finanční dar

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 30 000 Kč Janáčkovu Máji, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, na částečnou
úhradu nákladů na zajištění Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, za předpokladu schválení této
částky v rámci 2. rozpočtového opatření roku 2019 města Příbor.

32/9/RM/2019

Veřejná zakázka Rekonstrukce elektroinstalace U Tatry 1486 - 1488

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem ,,Rekonstrukce
elektroinstalace v domě č.p. 1486 - 1488 ul. U Tatry" s dodavatelem ALL COMPANY s.r.o., 739 51 Dobrá 240, IČ
28561783.

33/9/RM/2019

Pronájem pozemku - garáž ul. Fučíkova

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnit na dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout části pozemků parc. č. 862/6 a
862/3 v k. ú. a obci Příbor o celkové výměře 14,7 m2, vlastníkovi montované garáže orientační číslo 46 za
podmínek:
• pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
• nájemné ve výši dle platných Pravidel pro majetkoprávní nakládání s pozemky, tj. pro 6 Kč/m2/rok
pro rok 2019.
Termín: 09.04.2019

34/9/RM/2019

Dodatek kupní smlouvy

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města schvaluje
dodatek kupní smlouvy mezi městem Příbor a AMBRA - Group, s.r.o. týkající se opravy výše DPH v předloženém
znění.

35/9/RM/2019

Přijetí daru za účelem dovybavení JSDH Příbor

(č. bodu programu: 36)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi Městem Příbor a Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je přijetí daru 4 kusů
protipožárních únikových kukel k dovybavení JSDH Příbor v celkové hodnotě 17 617,60 Kč v předloženém znění.

36/9/RM/2019

Výběrové řízení pracovního místa - Tajemník městského úřadu v Příboře

(č. bodu programu: 37)
I. Rada města souhlasí
s navrženým obsahem "OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení (VŘ) č. 1/2019 na pracovní místo Tajemníka
městského úřadu v Příboře", které vyhlašuje starosta.

37/9/RM/2019

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Souhlas s realizací stavby na sousedním pozemku ve vlastnictví města Příbora - bytový dům č.p.
1325, ul. Švermova v Příboře
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města souhlasila
s realizací stavby - zavěšení balkonu na bytovém domě č.p. 1325 na ul. Švermově v Příboře, na pozemku parc. č.
763 v k. ú. Příbor, dle žádosti░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

