Rada města Příbora
USNESENÍ
15. schůze Rady města Příbora
konané dne 09.07.2019
v zasedací místnosti rady města od 08:00 hodin.

1/15/RM/2019 Program schůze RM
(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 15. schůze rady města.

2/15/RM/2019 Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM
(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 15. schůze rady města, člena rady města, Ing. Milana Střelku.

3/15/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: 38/12/RM/2019, 38/12/RM/2019, 38/12/RM/2019, 22/13/RM/2019, 42/13/RM/2019,
42/13/RM/2019, 42/13/RM/2019
splněny úkoly: 32/8/RM/2019, 22/13/RM/2019, 26/13/RM/2019, 24/13/RM/2019, 42/13/RM/2019

4/15/RM/2019 Zápisy z výborů ZM a komisí RM
(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
a) Zápis č. 5 z jednání Komise pro životní prostředí Příbor ze dne 28.05.2019
b) Přílohu č. 1 k zápisu z jednání Komise pro životní prostředí Příbor, tabulka sečení trávy
c) Přílohu č. 2 k zápisu z jednání Komise pro životní prostředí Příbor, mapa sečení trávy
d) Zápis č. 4 z jednání Stavební komise Příbor ze dne 27.05.2019.

5/15/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 6. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/15/RM/2019 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.

7/15/RM/2019 Prodej části pozemku parc. č. 353/5 k. ú. Klokočov u
Příbora
(č. bodu programu: 7)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM

1.1. zveřejnit na dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat část pozemku parc. č. 353/5 ostatní
plocha v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře cca 100 m2, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, manželům
Janě a Martinovi Hrčkovým, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek:





část k prodeji je vymezena stávajícím oplocením s brankou u domu č. p. 1291,
kupní cena 300 Kč/m2,
náklady související s převodem nemovitosti - vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí apod. uhradí kupující,
po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující požádá o změnu územního plánu
- začlenění převedeného pozemku do plochy smíšené obytné.

Termín: 17.07.2019
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 353/5 ostatní plocha v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře cca 100 m 2, v rozsahu
dle zákresu ve výkresu situace, manželům Janě a Martinovi Hrčkovým,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle
jejich žádosti ze dne 15.05.2019.

8/15/RM/2019 Bezúplatný převod pozemků do majetku města - Silnice D
48 Rybí - MÚK Rychlatice
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení části stavby silnice D 48 Rybí - MÚK Rychaltice stavebního
objektu C118, bezúplatný převod pozemků parc. č. 3279/224, 3306/20, 3086/1, 3047/2 a 3053/12, vše v k. ú.
Příbor v celkové účetní hodnotě 98 186 Kč, z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR s. p. o., IČO 65993390, do majetku města Příbor, dle podmínek stanovených smlouvou v
předloženém znění.

9/15/RM/2019 Účelová komunikace na pozemku parc. č. 825/55 k. ú.
Klokočov u Příbora - Green Gas DPB a. s.
(č. bodu programu: 9)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o souhlasu s umístěním a realizací stavby účelové komunikace na
pozemku parc. č. 825/55 v k. ú. Klokočov u Příbora, sloužící pro přístup a příjezd k těžební plynové sondě NP 20,
mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a stavebníkem Green Gas DPB a. s., IČO 00494356.

10/15/RM/2019 Věcné břemeno na pozemcích v k. ú. Příbor - kabelové
vedení ul. Štefánikova
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeno pro stavbu "Příbor,
VN47, NJ_PRIP-NJ_5968, SDOK, VNV, VNK" na pozemcích parc. č. 3114/4, 1210, 1356, 1280 a 1287 v k. ú. Příbor,
v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a budoucím oprávněným
ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou 50 Kč/m2 plus DPH v zákonné
výši.

11/15/RM/2019 Pronájem pozemku parc. č. 3145 k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 11)
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, pro užívání pozemku parc. č. 3145 v k. ú. Příbor, mezi
vlastníkem pozemku městem Příbor a nájemcem Ing. Jiřím Tuzou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
pro účel umístění 10 včelích úlů, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 500
Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ.

12/15/RM/2019 Pacht pozemku parc. č. 1608 k. ú. Sedlnice
(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, pro užívání nemovitostí - pozemku parc. č. 1608 o výměře
854 m2 v k. ú. Sedlnice, pro účely zemědělské prvovýroby, na dobu neurčitou, za roční pachtovné ve výši 128
Kč, s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ, mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a
pachtýřem panem Liborem Janečkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

13/15/RM/2019 Pronájem skleníku - ul. Masarykova
(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, pro užívání stavby skleníku na pozemku parc. č. 3148/4 v k. ú.
Příbor, mezi vlastníkem stavby městem Příbor a nájemcem panem Ladislavem Falušim, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ , na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 500 Kč s každoročním
navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ.

14/15/RM/2019 Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 450 a 313/16 k. ú.
Hájov - elektropřípojka Kuchařovi
(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "IP-128024708/05 Příbor - Hájov, p. č. 313/1, NNK" na pozemcích parc. č. 450 a 313/16 v k. ú. Hájov, mezi vlastníkem
pozemků městem Příbor a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu
ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

15/15/RM/2019 Prodej pozemků parc. č. 2043 a 2044/1 k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 15)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prodej pozemků parc. č. 2043 a 2044/1 v k. ú. a obci Příbor panu Karlovi Rosmarinovi, dle jeho žádosti ze dne
27.05.2019.

16/15/RM/2019 Pozemky parc. č. 1596 a 1597 k. ú. Příbor - parkování
"uličky pod kostelem"
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
odkoupení pozemků parc. č. 1596 a 1597 v k. ú. Příbor od pana Zdeňka Fišera, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
, za kupní cenu 515 000 Kč.

17/15/RM/2019 Věcné břemeno na pozemku parc. č. 2392/1 k. ú. Příbor vedení NN Pazděra
(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "IV-12-8014693 Příbor, parc. č.
2396/1, Pazděra, NNK", na pozemku parc. č. 2392/1 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č.
3254-98/2018 zpracovaného RJGEO s. r. o., mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a oprávněným právnickou
osobou ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

18/15/RM/2019 Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v
Příboře II
(č. bodu programu: 18)
I. Rada města bere na vědomí
informace k akci "Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II".

19/15/RM/2019 Zastavitelná plocha Z 43, k. ú. Příbor, dodatek č. 7
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 136/2018/SD mezi městem Příbor a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha
2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na akci "Zastavitelná plocha Z 43, Příbor" v předloženém znění,
jehož obsahem je rozšíření předmětu díla, úprava ceny na 21 952 357,37 Kč bez DPH a změna termínu
dokončení stavby k 21.08.2019.

20/15/RM/2019 Pacht pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Klokočov u Příbora
(č. bodu programu: 20)
I. Rada města odkládá
projednání bodu "Pacht pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Klokočov u Příbora".

21/15/RM/2019 Náměty k možným úpravám parkovacího režimu na
náměstí Sigmunda Freuda
(č. bodu programu: 21)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu parkování na náměstí S. Freuda.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. předložit možnosti zřízení abonentního a rezidentního parkování ve městě Příbor.
Termín: 30.09.2019

22/15/RM/2019 Úprava dopravního režimu v ul. V Kopci
(č. bodu programu: 22)
I. Rada města ukládá
řešit změnu dopravního režimu na ulici V Kopci dopravními značkami DZ B11 a E13 s textem "S povolením MÚ
Příbor".

23/15/RM/2019 Výpůjčka vozidlové radiostanice pro JSDH Příbor
(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce vozové radiostanice mezi městem Příbor a Českou republikou - Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje určenou Jednotce sboru dobrovolných hasičů Příbor, v
předloženém znění.

24/15/RM/2019 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro JSDH
(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2019 na zabezpečení
akceschopnosti JSDH Příbor v celkové výši 50 000 Kč.
II. Rada města rozhoduje
o uzavření smlouvy mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v předloženém znění.

25/15/RM/2019 Program poskytování veřejné finanční podpory na
sociální služby z rozpočtu města Příbora v roce 2019 - 2. etapa
(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
Program pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby z rozpočtu města Příbora na rok 2019 2. etapa.

26/15/RM/2019 Převod finančních prostředků z § 3635 na zpracování
studie rekonstrukce fasády domu č. p. 118
(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 30 000 Kč ve výdajové části rozpočtu města Příbor na rok 2019 z § 3635
Územní plánování a projekční práce, položka "Projektové přípravy", na § 3613 Nebytové hospodářství, a to za
účelem zpracování studie "Rekonstrukce fasády objektu č. p. 118".

27/15/RM/2019 Přesun finančních prostředků z §3635 výdajové části
rozpočtu města na pořízení dokumentace "Sportovní hřiště u ul.
Vrchlického"
(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje
přesun částky ve výši 67 760 Kč z výdajové části rozpočtu města Příbor roku 2019, § 3635 Územní plánování a
projekční práce, položka "Projekty všeobecně + podklady pro dotace", na § 3113 Základní školy, položka
"Sportovní hřiště ul. Vrchlického", na projekční zpracování profesně zaměřených dílčích částí.

28/15/RM/2019 Schvalování předložených dokumentací stavebních
objektů z pohledu dodržení Regulativů zástavby Lokality Za školou (Z43)
(č. bodu programu: 29)
I. Rada města souhlasí
s předloženým postupem schvalování dokumentací stavebních objektů na parcelách, které jsou dotčeny
Regulativy zástavby Lokality Za školou (Z43).
II. Rada města pověřuje
Odbor rozvoje města k vydávání souhlasu ve věci "Žádost o vyjádření k realizaci stavby na sousedním
pozemku ve vlastnictví města Příbor a dodržení Regulativů zástavby Lokality Za školou (Z43)".

29/15/RM/2019 Prodloužení veřejné produkce
(č. bodu programu: 30)
I. Rada města schvaluje
prodloužení konání kulturní akce Myslivecký letní večer pořádanou Mysliveckým spolkem Příbor 1 na
myslivecké chatě na Točně od 13.07.2019 od 16:00 hod. do 14.07.2019 do 02:00 hod.

30/15/RM/2019 Přijetí finančního daru
(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od společnosti Alliance Laundry CE s.r.o., Místecká 1116, 742 58
Příbor, pro účely uspořádání muzejní školy pro seniory a setkání řezbářů prostřednictvím Muzea Novojičínska,
příspěvkové organizace, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín.

31/15/RM/2019 Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví
města Příbora
(č. bodu programu: 32)

I. Rada města schvaluje
Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města Příbor s účinnosti dne 15.07.2019.

32/15/RM/2019 Žádost o finanční podporu Mobilního hospice Strom
života
(č. bodu programu: 33)
I. Rada města schvaluje
spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín,
IČO 03632661, z rozpočtu města, paragrafu 4349, finanční dar ve výši 13 000 Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s provozem novojičínské výjezdové jednotky mobilního hospice.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Příbor a spolkem
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín,
IČO 03632661.

33/15/RM/2019 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 - Technické
služby města Příbora, p. o.
(č. bodu programu: 34)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2019 Technických služeb města Příbor,
příspěvkové organizace, v celkové výši 24 919 tis. Kč, jehož zvýšení o 50 tis. Kč bylo schváleno v rámci
rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2019, následovně:



na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 2 831 tis. Kč
na ostatní provozní výdaje 22 088 tis. Kč.

34/15/RM/2019 Exteriérové výstavní prvky
(č. bodu programu: 35)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.4 "Směrnice o zadávání veřejných zakázek" (evidenční číslo č. 14/2016) o
výjimce z ustanovení této vnitřní směrnice, a to pro účel dodávky exteriérových výstavních prvků od Christine
Habermann.

35/15/RM/2019 Exteriérové výstavní prvky
(č. bodu programu: 35)
I. Rada města schvaluje
podstatné náležitosti smluvního vztahu mezi městem Příbor (objednatelem) a Christine Habermann
(zhotovitelem) na dodávku exteriérových výstavních prvků, v předloženém znění, a to v návaznosti na
materiál č. 14 projednaný na 6. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 26.06.2019.

36/15/RM/2019 Informace, podněty a připomínky členů RM
(č. bodu programu: 36)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.
II. Rada města schvaluje
opravený plán práce RM na II. pololetí roku 2019, kdy obsah plánu práce RM na den 18.09.2019 se přesouvá
ve všech čtyřech bodech na den 20.08.2019.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. zajistit prohlídku objektu na ul. Masarykova ve spolupráci s Ing. arch. Malíkem.
Termín: 30.09.2019

2. vedoucímu OISM
2.1. navrhnout stanovení kompetencí a obsahu práce stavební komise ve spolupráci s Ing. Střelkou.
Termín: 30.09.2019
3. vedoucímu OISM
3.1. navrhnout řešení problematiky bezpečnosti hřiště na ul. Erbenova ve spolupráci se stavební komisí.
Termín: 30.09.2019
4. vedoucímu OISM
4.1. vypracovat metodický pokyn ke způsobu předávání pozemků, majetku k pachtování, k nájmu ve
spolupráci s Ing. Střelkou.
Termín: 30.09.2019

Projednané body bez přijatého usnesení.

Žádost o povolení výjimky z pravidel hlášení v městském rozhlase vyhlášení konání včelařského dne
(č. bodu programu: 25)
I. Rada města nesouhlasí
s vyhlášením akce v městském rozhlase konání včelařského dne.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

