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1/23/RM/2020

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 23. schůze rady města.

2/23/RM/2020

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 23. schůze rady města, člena rady města, paní Mgr. Silvii Piškytlovou.

3/23/RM/2020

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Splněny úkoly: 40/21/RM/2019, 22/22/RM/2020 (ID: 1684), 22/22/RM/2020 (ID: 1685), 22/22/RM/2020 (ID:
1686), 17/22/RM/2020.

4/23/RM/2020
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových
organizací a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.

5/23/RM/2020

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

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

usnesení č. 10 z FV ze dne 15.01.2020
zápis č. 10 z FV ze dne 15.01.2020
zápis č. 10 z komise pro MPR ze dne 17.12.2019
zápis č. 12 z OV Prchalov ze dne 04.12.2019
zápis č. 14 z OV Prchalov ze dne 08.01.2020.

II. Rada města bere na vědomí
odstoupení člena stavební komise pana Ing. Ondřeje Žárského ke dni 31.12.2019.
III. Rada města jmenuje
člena Komise stavební s účinností od 04.02.2020 pana Jaromíra Šitavance.

6/23/RM/2020

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 9. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

7/23/RM/2020

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.
II. Rada města bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Npor. Loma od 05.02.2020 do 07.02.2020 včetně.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu ORM
1.1. realizovat záměr ve spolupráci s Komisí kultury a cestovního ruchu a sportu vycházkové trasy kolem řeky
Lubiny a průběžně informovat radu města.
Termín: 31.12.2020
2. vedoucímu ORM
2.1. zajistit zpracování objemové studie a vyčlenění finančních prostředků na "Dům seniorů v Příboře" na ulici
Masarykově č. p. 586.
Termín: 30.04.2020

8/23/RM/2020

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města vyhrazuje právo
být s předstihem informována o všech záměrech města týkajících se zpracovávání projektových studií a
dokumentací.

9/23/RM/2020

Směna zemědělských pozemků

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
směnu pozemků parc. č. 2810/8, 2650/4 a 2767/8 vše v k. ú. Příbor z majetku města za spoluvlastnické podíly v
rozsahu id. 1/2 k pozemkům parc. č. 2927/37, 2974/11, 2974/30, 2974/31 a 3033/21 vše v k. ú. Příbor z vlastnictví
pana Romana Küffera, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle jeho návrhu ze dne 17.09.2019.

10/23/RM/2020

Nabídka prodeje pozemků parc. č. 2975/13 a 2975/15 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení pozemků parc. č. 2975/13 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 42 m2 a parc. č. 2975/15
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 126 m2, oba v k. ú. Příbor do majetku města za kupní cenu 9 990 Kč,
dle nabídky vlastníka ze dne 15.11.2019.

11/23/RM/2020

Pronájem části pozemku parc. č. 1441/1 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout paní Šárce Buskové, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , část pozemku parc. č. 1441/1 v k. ú. Příbor o výměře cca 10 m2 dle
zákresu ve výkresu situace, za účelem umístění a provozování prodejního stánku zmrzliny, za podmínek:

• nájem na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2025,
• roční nájemné ve výši 5 000 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ,
• další podmínky dle nájemní smlouvy.
Termín: 14.02.2020

12/23/RM/2020

Prodej pozemků parc. č. 188/2 a 188/3 k. ú. Příbor - ČEZ Distribuce a. s.

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat pozemky parc. č. 188/2 a 188/3 v k. ú.
Příbor, vymezené geometrickým plánem č. 3318-84b/2019 zpracovaným RJGEO s. r. o., do vlastnictví ČEZ
Distribuce a. s., IČO 24729035, za kupní cenu 6 880 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1499110/2019 vyhotoveným Taťánou Kvapilovou.
Termín: 14.02.2020
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 188/2 a 188/3 v k. ú. Příbor, vymezených geometrickým plánem č. 3318-84b/2019
zpracovaným RJGEO s. r. o. do vlastnictví právnické osoby ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za kupní cenu
6 880 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 1499-110/2019 vyhotoveným Taťánou Kvapilovou.

13/23/RM/2020

Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemky

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemky v předloženém znění.

14/23/RM/2020

Zateplení budovy technických služeb - financování

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města souhlasí
se způsobem financování zateplení budovy Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace.
II. Rada města ukládá
postoupit projekt zateplení budovy Technických služeb města Příbora k připomínkování Komisi stavební.

15/23/RM/2020

Nabídka trvale nepotřebného majetku Základní školy Npor.Loma

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města neschvaluje
přijmout do majetku města Příbor trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví Základní školy Npor. Loma Příbor
Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, který je uvedený v evidenčním listě nakládání
s nepotřebným majetkem č. 1/2020/ZŠNL.
II. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě 31 184,90 Kč a způsobem naložení s tímto trvale
nepotřebným
majetkem
formou
prodeje
a
likvidace
dle
návrhů
organizace
uvedených
v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2020/ZŠNL.

16/23/RM/2020
(č. bodu programu: 15)

Závazné ukazatele na rok 2020 Školní jídelny Komenského

I. Rada města schvaluje
plán účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Školní jídelně Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p.
458, ve výši 215,00 tis. Kč.
II. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2020 u příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského,
Příbor, ul. Komenského č. p. 458, v celkové výši 485,00 tis. Kč následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 70,00 tis. Kč,
• na ostatní provozní výdaje 415,00 tis. Kč.
III. Rada města schvaluje
pro rok 2020 ziskovou přirážku na oběd v doplňkové činnosti příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského,
Příbor, ul. Komenského č. p. 458, ve výši 2,00 Kč/oběd.

17/23/RM/2020

Závazné ukazatele na rok 2020 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
plán účetních odpisů na rok 2020 LUNĚ PŘÍBOR, středisku volného času, příspěvkové organizaci, ve výši 15,00 tis.
Kč.
II. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2020 u LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové
organizace, v celkové výši 349,00 tis. Kč následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 15,00 tis. Kč,
• na ostatní provozní výdaje 334,00 tis. Kč.

18/23/RM/2020

Závazné ukazatele na rok 2020 Mateřské školy Kamarád

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
plán účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřské škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, ve
výši 25,00 tis. Kč.
II. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2020 u příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, v celkové výši 1 380,00 tis. Kč následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 25,00 tis. Kč,
• na ostatní provozní výdaje 1 355,00 tis. Kč.

19/23/RM/2020

Závazné ukazatele na rok 2020 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města schvaluje
plán účetních odpisů na rok 2020 Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci,
ve výši 1,00 tis. Kč.
II. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2020 u Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace, v celkové výši 941,00 tis. Kč následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 1,00 tis. Kč,
• na ostatní provozní výdaje 940,00 tis. Kč.

20/23/RM/2020

Závazné ukazatele na rok 2020 Základní školy Npor.Loma

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
plán účetních odpisů na rok 2020 Základní škole Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové
organizaci, ve výši 4,00 tis. Kč.
II. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2020 u Základní školy Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace, v celkové výši 3 854,00 tis. Kč následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 3,00 tis. Kč,
• na ostatní provozní výdaje 3 851,00 tis. Kč.
III. Rada města schvaluje
pro rok 2020 ziskovou přirážku na oběd v doplňkové činnosti Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace, ve výši 2,00 Kč/oběd.

21/23/RM/2020

Závazné ukazatele na rok 2020 Technických služeb města Příbora

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
plán účetních odpisů na rok 2020 Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci ve výši 2 300,00 tis.
Kč.
II. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2020 u Technických služeb města Příbora, příspěvkové
organizace v celkové výši 29 098,00 tis. Kč následovně:
• na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 2 200,00 tis. Kč,
• na ostatní provozní výdaje 26 898,00 tis. Kč.
III. Rada města schvaluje
z neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz roku 2020 Technických služeb města Příbora, příspěvkové
organizace, účelově určenou částku ve výši 2 275,00 tis. Kč, která bude podléhat finančnímu vypořádání a je
tvořena následující položkou:
č. ú. 502 - spotřeba energie 2 275,00 tis. Kč (elektrická energie 5020330).

22/23/RM/2020

Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ Npor. Loma - jmenování konkurzní komise

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 KOMISI na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní
školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ve složení:
předseda komise - Mgr. Pavel Netušil (zástupce zřizovatele)
člen komise - Mgr. Silvie Piškytlová (zástupce zřizovatele)
člen komise - Mgr. Miroslav Trykar (zástupce krajského úřadu)
člen komise - Ing. Michaela Bluchová (odborný zástupce)
člen komise - Mgr. Naděžda Pavlisková (odborný zástupce)
člen komise - Mgr. Jana Franková (inspektor ČŠI)
člen komise - Mgr. Ivana Říčková (zástupce školy)
člen komise - PharmDr. Martina Volná (zástupce školské rady)
II. Rada města pověřuje
paní Naděždu Střelkovou výkonem funkce tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele/ku
Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace.

23/23/RM/2020
Příbor" - zrušení

Veřejná zakázka "Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v městských lesích

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci akce "Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v městských
lesích Příbor" z důvodu nepodání žádné nabídky.

24/23/RM/2020

Aktualizace "Systému náležité péče města Příbor"

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
aktualizaci "Systému náležité péče" hospodářského subjektu města Příbor uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo
vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu.

25/23/RM/2020

Žádost o finanční dar k zakoupení mobilní vany

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje
společnosti Fany DK s.r.o., se sídlem Dlouhá 1865/44, 741 01 Nový Jičín, IČO 07408242, z rozpočtu města,
paragrafu 4349, finanční dar ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zakoupením mobilní
vany.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Příbor a společnosti Fany
DK s.r.o., Dlouhá 1865/44, 741 01 Nový Jičín, IČO 07408242.

26/23/RM/2020
Příbor

Informace ke komunitnímu plánování rozvoje sociálních služeb ve městě

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města souhlasí
se zahájením IV. cyklu komunitního plánování pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit města Příbora a III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023.
II. Rada města potvrzuje
pro proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb řídící skupinu ve složení: Mgr. Pavel Netušil (garant), Mgr. Karolína Najzarová (za zadavatele sociálních
služeb), Šárka Tótová, DiS. (za poskytovatele sociálních služeb), pan Jiří Myška (za uživatele sociálních služeb) a Bc.
Lenka Filipcová (koordinátorka procesu komunitního plánování).
III. Rada města pověřuje
Pracovní skupinu pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupinu pro seniory a osoby
se zdravotním postižením ke spolupráci na zpracování III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období
2021 - 2023.
IV. Rada města vyzývá
zástupce volebních stran, aby informovali své členy o možnosti členství v pracovních skupinách komunitního
plánování rozvoje sociálních služeb a rodinné politiky ve městě Příbor.

27/23/RM/2020
Příbor

Informace ke komunitnímu plánování rozvoje sociálních služeb ve městě

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
zapojení obcí Kateřinice a Skotnice do komunitního plánování a zpracování Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023.

Finanční náklady související s komunitním plánováním a přípravou střednědobého plánu bude hradit každá obec
samostatně ze svých prostředků.

28/23/RM/2020

Rekonstrukce kotelny Nerudova 146

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. mezi TP PŘÍBOR s.r.o.
jako objednatelem a ČEZ Energetické služby s.r.o. IČO 27804721 se sídlem v Ostravě Vítkovicích, Výstavní 1144/03
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je rekonstrukce kotelny Nerudova, ve znění dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o úvěru při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. mezi TP PŘÍBOR s.r.o.
a Komerční bankou, a.s. IČO 45317054 se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, jejímž předmětem je
poskytnutí úvěru pro financování rekonstrukce kotelny Nerudova, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy
č. 2.

29/23/RM/2020

Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Sanace opěrné zdi Farní Žižkova" - společnosti DEV Company, spol. s r.o., Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1, IČO 47679620.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo v předloženém znění mezi městem Příborem a společností DEV Company, spol. s r.o., Čs. Legií
145/18, 702 00 Ostrava 1, IČO 47679620, na realizaci akce "Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova" s cenou díla
4 288 527,04 Kč bez DPH, podpis smlouvy podmiňuje uvolněním odpovídající částky z rozpočtu města Příbora na
rok 2020.

30/23/RM/2020
vyhlášení VZ

Sběrný dvůr Točna Příbor - technický dozor investora a koordinátora BOZP -

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města souhlasí
dle odst. 4.3 Směrnice Rady města Příbora č. 14/2016 o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením čl.
2.6.1, písm. b) odst. i) Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem "Sběrný dvůr Točna Příbor - technický dozor investora a koordinátor BOZP" v
uzavřeném zadávacím řízení.
II. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Sběrný dvůr Točna Příbor technický dozor investora a koordinátor BOZP".

31/23/RM/2020

VZ - Vybavení sběrného dvora a RE-USE centra - výběr zhotovitele

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Vybavení sběrného
dvora a RE-USE centra", kterou podala společnost JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO 24853640.
II. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328, a společností JRK
Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24853640, na dodávku s názvem
"Vybavení sběrného dvora a RE-USE centra" s celkovou cenou za dílo 3 486 000 Kč bez DPH.

32/23/RM/2020

VZ - Sběrný dvůr Točna Příbor - výběr zhotovitele

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Sběrný dvůr Točna
Příbor", kterou podala společnost NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328, a společností
NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na realizaci akce "Sběrný dvůr Točna
Příbor" s celkovou cenou za dílo ve výši 25 255 000 Kč bez DPH.

33/23/RM/2020

VZ - Stavební úpravy radnice v Příboře - výběr zhotovitele

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Stavební úpravy
radnice v Příboře", kterou podala společnost FICHNA a HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO
27765857.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328, a společností
FICHNA a HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO 27765857, na realizace akce "Stavební úpravy radnice
v Příboře" s celkovou cenou za dílo ve výši 17 356 584,03 Kč bez DPH.

34/23/RM/2020

Vstupní informace k vybudování nové optické infrastruktury ve městě Příbor

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města bere na vědomí
záměr společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, vybudovat na území města
novou síť optických kabelů pro pokrytí 90 % města vysokorychlostním internetem.

35/23/RM/2020
Sb.,

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města bere na vědomí
"Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím".
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OOSČ
1.1. zveřejnit "Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" na Úřední desce MÚ.
Termín: 20.02.2020

36/23/RM/2020

Technický stav mostů a lávek na území města Příbor

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města bere na vědomí
technický stav mostů a lávek na území města Příbor.

37/23/RM/2020

Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení - výsledky měření

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města bere na vědomí
výsledky defektoskopie sloupů veřejného osvětlení ve městě Příbor.

38/23/RM/2020

Žádost o přednostní přidělení obecního bytu

(č. bodu programu: 36)
I. Rada města schvaluje
v souladu s Čl. XV, odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1/2018 přidělení obecního
bytu v Příboře o velikosti 2+1 v domě s výtahem manželům Jaroslavu a Janě Vazdovým, trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ . V případě, že žadatelé bez vážných důvodů přidělenou bytovou jednotku odmítnou,
mimořádné přidělení bytu se ruší a uvolněný byt bude pronajat v souladu se schváleným pořadníkem.

39/23/RM/2020
Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000
obyvateli "Podpora obnovy sportovní infrastruktury"
(č. bodu programu: 37)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli "Podpora obnovy
sportovní infrastruktury" na projekt "Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře".

40/23/RM/2020

Prodloužení veřejné produkce

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Společenský ples, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov, v
místním pohostinství na Hájově od 08.02.2020 od 19 hod. do 09.02.2020 do 3 hod.
II. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Cestovatelský ples, pořádanou Cestovatelským spolkem PEDRO, v Kulturním
domě Příbor od 29.02.2020 od 19 hod. do 01.03.2020 do 3 hod.
III. Rada města bere na vědomí
konání kulturní akce Floriánkové posezení, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov, v areálu
výletiště Hájov pod Obecním domem č. p. 87 od 02.05.2020 od 16:30 hod. do 02.05.2020 do 23 hod.
IV. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Letní večer, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov, v areálu
výletiště Hájov pod Obecním domem č. p. 87 od 25.07.2020 od 20 hod. do 26.07.2020 do 3 hod.
V. Rada města schvaluje
prodloužení konání sportovní akce Hasičská noční soutěž, pořádanou SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov,
v areálu výletiště Hájov pod Obecním domem č. p. 87 od 05.09.2020 od 19 hod. do 06.09.2020 do 3 hod.
VI. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Obecní ples, pořádanou Městem Příbor, v Kulturním domě Příbor od 22.02.2020
od 19 hod. do 23.02.2020 do 3 hod.

41/23/RM/2020

Veřejná zakázka na výměnu oken DPS - výběr dodavatele

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města rozhoduje
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu s názvem "Výměna oken v budově DPS č. p. 231, Příbor", kterou podala společnost RI OKNA, a.s., Úkolky
1055, 696 81 Bzenec, IČO 60724862.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností RI
OKNA, a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO 60724862 na realizaci akce "Výměna oken v budově DPS č. p. 231,
Příbor" s celkovou cenou za dílo ve výši 728 918,00 Kč bez DPH.

42/23/RM/2020

Pohledávky z nájmů obecních bytů

(č. bodu programu: 41)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o pohledávkách z nájmů obecních bytů za 2. pololetí roku 2019.

43/23/RM/2020
Přijetí účelové investiční dotace" Podpora rozvoje cykloturistiky v
Moravskoslezském kraji pro rok 2019+"
(č. bodu programu: 42)
I. Rada města schvaluje
přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Cyklopropojení u
křižovatky Příbor-západ" v maximální výši 56 200 Kč.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Veřejná zakázka Rekonstrukce elektoinstalace bytového domu na ul. Choráze
(č. bodu programu: 39)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem ",,Rekonstrukce elektroinstalace v domě č. p.
1489-1491 ul. Choráze".

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

