Rada města Příbora
U S N E S E N Í
2 1 . sc h ů z e R a d y m ě st a P ří b o ra
konané dne 10.12.2019
v z a se d a c í m í st n o st i ra d y m ě st a o d 0 6 : 0 0 h o d i n .

1/21/RM/2019

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. při výkonu funkce valné
hromady".
II. Rada města schvaluje
upravený program 21. schůze rady města.

2/21/RM/2019

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 21. schůze rady města, člena rady města, pana Ing. Milana Střelku.

3/21/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: 42/13/RM/2019, 7/17/RM/2019
splněny úkoly: 29/17/RM/2019, 12/18/RM/2019 (ID: 1466)(, 12/18/RM/2019 (ID:1468), 18/19/RM/2019,
11/19/RM/2019, 24/20/RM/2019, 19/20/RM/2019, 47/20/RM/2019, 10/20/RM/2019, 18/20/RM/2019.

4/21/RM/2019

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zápis č. 8. z jednání finančního výboru ze dne 13.11.2019
USNESENÍ č. 8. z jednání finančního výboru ze dne 13.11.2019
Zápis č. 8. z jednání kontrolního výboru ze dne 25.11.2019
Zápis č 11. z jednání Osadního výboru Prchalov ze dne 06.11.2019
Zápis č. 9 z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 04.11. 2019
Zápis č. 9. z jednání finančního výboru ze dne 27.11.2019
USNESENÍ č. 9. z jednání finančního výboru ze dne 27.11.2019
Zápis č. 8. Komise pro životní prostředí ze dne 29.10.2019
Zápis č. 13 z jednání Osadního výboru na Hájově ze dne 18.11.2019
Zápis č. 8. z jednání Stavební komise ze 25.11.2019
Zápis č. 9 z jednání Komise pro regeneraci MPR ze dne 19.11.2019.

5/21/RM/2019
(č. bodu programu: 5)

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 8. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/21/RM/2019
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových
organizací a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příbor a Ing. Arnoštem Vaňkem, jejímž předmětem je výpočetní technika
a mobilní telefon, v předloženém znění za cenu podle návrhu prodejní ceny dle důvodové zprávy a předložených
příloh.

7/21/RM/2019

Převzetí pozemků pod účelovou komunikací

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
převzetí nemovitostí - pozemků parc. č. 2530, 2527/5, 2527/6, 2527/8, 2531/10 a 2531/11, vše ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Příbor do majetku města, dle nabídky vlastníků ze dne 14.03.2019.

8/21/RM/2019

Věcné břemeno - zemní kabelové vedení k č. p. 245 a 247

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor, č.
p. 245 a 247, město, NNK", na pozemcích parc. č. 1287, 1280, 1356, 1286/1, 1285, 1284/1, 1281/5 a 1281/1 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 ve výši 10 000 Kč plus DPH v zákonné
výši.

9/21/RM/2019
Hluboká

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 479/1 k. ú. Klokočov u Příbora - ul.

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Vodovodní
přípojka D 32, splašková kanalizace DN 150 a dešťová kanalizace DN 150 k pozemku parc. č. 723/9" v rozsahu dle
zákresu ve výkresu situace, na pozemku parc. č. 479/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, mezi vlastníkem pozemku
městem Příbor a budoucími oprávněnými Eliškou Caloňovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a panem
Jakubem Caloňem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

10/21/RM/2019
Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 164, 165, 188, 247/1 a 708/1 k. ú.
Příbor - zemní kabelové vedení "Pošta"
(č. bodu programu: 11)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor, NJ-5967-Pošta, DTS, NNv,
NNk" na pozemcích parc. č. 164, 165, 188, 247/1 a 708/1 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č.
3318-84a/2019 vypracovaného RJGEO s. r. o., mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a oprávněným ČEZ
Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 13 566 Kč plus DPH v zákonné výši.

11/21/RM/2019
(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje

Věcné břemeno na pozemku 283/1 k. ú. Příbor - CETIN a. s.

uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Komunikační vedení a zařízení"
na pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, v rozsahu dle geometrického plánu č. 928-186/2019
zpracovaného LYGEO s. r. o., mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a oprávněným právnickou osobou Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, za jednorázovou úradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné
výši.

12/21/RM/2019

Prodej pozemku parc. č. 868/1 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prodej pozemku parc. č. 868/1 v k. ú. Příbor panu Pavlu Huckovi dle jeho žádosti ze dne 04.09.2019.

13/21/RM/2019

Prodej části pozemku parc. č. 258/2 k. ú. Hájov

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prodej části pozemku parc. č. 258/2 v k. ú. Hájov panu Zdeňku Kuchařovi dle jeho žádosti ze dne 23.09.2019.

14/21/RM/2019

Pronájem pozemku - garáž ul. Fučíkova

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. a obci Příbor, o celkové výměře 11,7 m2, panu Josefu Machů, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , pro účel umístění stavby montované garáže ev. č. 27, za podmínek dle
nájemní smlouvy, v předloženém znění.

15/21/RM/2019

Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
1. znění smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování realizace akce "Sanace opěrné zdi
Farní - Žižkova" mezi spolumajiteli rozhrady na spojovací uličce Farní - Žižkova jako poskytovateli příspěvku
a městem Příborem jako příjemcem příspěvku dle přílohy č. 1.
2. výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Sanace opěrné zdi
Farní - Žižkova" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova" v předloženém znění.
Termín: 20.12.2019

16/21/RM/2019
Prodloužení chodníku na ul. Jičínská, včetně přechodu pro chodce s
nasvětlením, Příbor I
(č. bodu programu: 17)
I. Rada města rozhodla
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávku stavebních prací s názvem "Prodloužení chodníku na ul. Jičínská, včetně přechodu pro chodce
s nasvětlením, Příbor I", kterou podala společnost SEMITA - DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 VEŘOVICE.
II. Rada města schválila
uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací "Prodloužení chodníku na ul. Jičínská, včetně přechodu pro
chodce s nasvětlením, Příbor I" mezi městem Příbor a společností SEMITA - DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73
VEŘOVICE ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu, za cenu 565
308,70 Kč bez DPH a 684 023,53 Kč včetně DPH a podmínila uzavření smlouvy schválením finančních prostředků
na tuto akci v rozpočtu města Příbora na rok 2020.

17/21/RM/2019

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

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města rozhodla
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce "Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor II", kterou podala společnost NOSTA, s.r.o.,
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 476 71 416.
II. Rada města schválila
smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO
476 71 416, na akci "Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor II" s cenou za dílo ve výši 5 014 240,00
Kč s DPH a podmínila její podpis schválením finančních prostředků v 1. změně rozpočtu města na rok 2020.

18/21/RM/2019
Analýza potřeby množství rezidentních a abonentních parkovacích míst ve
vymezených lokalitách města Příbora a návrh Nařízení města o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Příboře
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí
analýzu potřeby množství rezidentních a abonentních parkovacích míst ve vymezených lokalitách města Příbora.
II. Rada města bere na vědomí
přípravu Nařízení města Příbora o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Příboře.
III. Rada města jmenuje
pracovní skupinu pro stanovení dílčích kroků souvisejících se zavedením režimu abonentních a rezidentních
parkovacích míst v Příboře ve složení: Bc. Libor Bolom, Ing. Vladimír Pavelka, Blanka Dostálová, DiS., Ing. Romana
Šašinková, DiS., stavební komise, Ing. arch. Jan Malík.
IV. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. a pracovní skupině pro stanovení dílčích kroků souvisejících se zavedením abonentních a rezidentních
parkovacích míst v Příboře předložit harmonogram jednotlivých kroků příprav pro zavedení systému
abonentního a rezidentního parkování.
Termín: 25.02.2020

19/21/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 Příbora (jako majitele sousedního
pozemku) ke stavebním záměrům za 4. čtvrtletí 2019.

20/21/RM/2019

Víceúčelové hřiště Příbor - Klokočov - výběr zhotovitele

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města rozhoduje
s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Víceúčelové hřiště Příbor Klokočov", kterou podala společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, S.R.O., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor a společností SPORTOVNÍ
PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191, na akci "Víceúčelové hřiště Příbor - Klokočov" s
cenou o dílo ve výši 2 043 859,15 Kč vč. DPH.

21/21/RM/2019

Sběrný dvůr Točna Příbor- vyhlášení VZ

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem "Sběrný dvůr Točna Příbor".
II. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem "Sběrný dvůr Točna Příbor".
III. Rada města jmenuje
dle §42 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, komisi pověřenou k posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky "Sběrný dvůr Točna Příbor" ve
složení: Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. Tomáš Brückner, Bc. Martina Limberková , Ing. Jaroslav Venzara, Mgr. Pavel
Netušil.
IV. Rada města jmenuje
náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku "Sběrný dvůr Točna Příbor: Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Dita
Kalužová, Ing. Ivo Kunčar, Ing. Radoslav Römer, Ing. arch. Malík.

22/21/RM/2019

Vybavení sběrného dvora a re-use centra - vyhlášení VZ

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem "Vybavení sběrného dvora a re-use centra".
II. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, s názvem "Vybavení sběrného dvora a re-use centra".
III. Rada města jmenuje
dle § 42 odst.1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, hodnotící komisi pověřenou k posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky "Vybavení sběrného dvora
a re-use centra" ve složení: Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. Zuzana Gřesíková, Ing. Jaroslav Šimíček, Bc. Martina
Limberková, Mgr. Pavel Netušil.
IV. Rada města jmenuje
náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Vybavení sběrného dvora a re-use centra": Ing. Vladimír
Pavelka, Ing. Ivo Kunčar, Ing. Radoslav Römer, Ing. Dita Kalužová, Ing. arch. Jan Malík.

23/21/RM/2019

Stavební úpravy radnice v Příboře - vyhlášení VZ

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy radnice v Příboře".
II. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem "Stavební úpravy radnice v Příboře".
III. Rada města jmenuje
dle §42 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, hodnotící komisi pověřenou k posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky "Stavební úpravy radnice v
Příboře" ve složení: Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. Eva Chrobáková, Ing. Jaroslav Šimíček, Bc. Martina Limberková,
Stanislav Štefek, DiS.
IV. Rada města jmenuje
náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy radnice v Příboře": Ing. Romana
Šašinková, DiS., Ing. arch. Zdeněk Quitt, Ing. Ivo Kunčar, Ing. Radoslav Römer, Ing. arch. Jan Malík.

24/21/RM/2019

Propachtování kanalizací v majetku města

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje
v předloženém znění dodatek č. 2 smlouvy o pachtu a provozování kanalizace na ulici Na Benátkách v Příboře
rozšiřující předmět pachtu o následující kanalizace: splaškovou kanalizaci v lokalitě "Za Školou", jednotnou a
splaškovou kanalizaci na ulici Myslbekově a splaškovou kanalizaci na ulici Hukvaldské a Myslbekově se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

25/21/RM/2019
Hukvaldská

Dohoda o ukončení provozní smlouvy vodního díla na ulici Myslbekova a

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
v předložené znění dohodu o ukončení provozní smlouvy vodního díla na ulici Myslbekova a Hukvaldská mezi
městem Příbor a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava.

26/21/RM/2019

Náplň činnosti stavební komise rady města

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města stanovuje
náplň stavební komise rady města s účinností ode dne 10.12.2019 takto:
1) vyjadřování se k investičním a rozvojovým záměrům města
2) posuzování a připomínkování projektových dokumentací zejména ve fázích studií a příprav
3) vyjadřování se k záměrům prodejů, nákupů a pronájmům nemovitostí ve správě města
4) posuzování podnětů a připomínek ze strany občanů města a členů stavební komise
5) posuzování podnětů postoupených příslušnými odbory městského úřadu a radou města.

27/21/RM/2019
Obecně závazná vyhláška města Příbor o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(č. bodu programu: 28)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

28/21/RM/2019
nájemného

Pronájem obecního bytu č. 21, U Tatry 1488 v Příboře za nabídku smluvního

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 21, ul. U Tatry č. p. 1488 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky
smluvního nájemného za byt bez služeb za měsíc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

░░░░ ░░░░ ░ - nabídka 9 000 Kč/měsíc
░░░░ ░░░░ ░ - nabídka 8 100 Kč/měsíc
░░░░ ░░░░ - nabídka 7 800 Kč/měsíc; ░░░░ ░░ - nabídka 7 800 Kč/měsíc
░░░░ ░░ - nabídka 7 100 Kč/měsíc
░░░░ ░░░░ ░ - nabídka 6 000 Kč/měsíc
░░░░ ░░░░ - nabídka 4 225 Kč/měsíc
░░░░ ░░░░ ░░ - nabídka 3 900 Kč/měsíc.

II. Rada města rozhoduje

pronajmout obecní byt č. 21, ul. U Tatry č. p. 1488 v Příboře, o velikosti 3+1, po odstoupení nabídky na 1. místě,
druhé nejvyšší nabídce - paní ░░░░ ░░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za nabídku smluvního
nájemného za byt bez služeb ve výši 8 100 Kč/měsíc.

29/21/RM/2019
nájemného

Pronájem obecního bytu č. 3, Jičínská 54 v Příboře za nabídku smluvního

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města schvaluje
pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 3, ul. Jičínská č. p. 54 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky
smluvního nájemného za byt bez služeb za měsíc:
1. ░░░░ ░░░░ ░ - nabídka 6 000 Kč/měsíc
2. ░░░░ ░░ - nabídka 4 550 Kč/měsíc
3. ░░░░ ░░░░ - nabídka 3 200 Kč/měsíc; ░░░░ ░░░░ - nabídka 3 200 Kč/měsíc.
II. Rada města rozhoduje
pronajmout obecní byt č. 3, ul. Jičínská č. p. 54 v Příboře, o velikosti 1+1, paní ░░░░ ░░░░ ░ , trvale
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za nabídku smluvního nájemného za byt bez služeb ve výši 6 000
Kč/měsíc.

30/21/RM/2019
usnesení

Nabídka trvale nepotřebného majetku Základní školy Příbor, Jičínská - oprava

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města revokuje
usnesení č. 20/18/RM/2019 pod bodem III. ze dne 08.10.2019, týkající se vyřazení trvale nepotřebného majetku
ve vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, v celkové pořizovací
hodnotě 54 254 Kč.
II. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín, v celkové pořizovací hodnotě 53 131 Kč a způsobem naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným
majetkem č. 6/2019/ZŠJ a č. 7/2019/ZŠJ.

31/21/RM/2019
Přesun prostředků ve výdajové části rozpočtu z § 3635 Projektové přípravy
na § 3113 Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře"
(č. bodu programu: 32)
I. Rada města schvaluje
znění smlouvy mezi městem Příbor a společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem které je připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě pro akci "Sportovní hřiště u ul. Vrchlického", v předloženém znění.
II. Rada města schvaluje
přesun finančních prostředků ve výši 50 000 Kč ve výdajové části rozpočtu z § 3635 Projektové přípravy na § 3113
Sportovní hřiště u ul. Vrchlického, a to za účelem uhrazení zálohy k vytvoření odběrného místa elektřiny na ul.
Vrchlického a vypracování odborného posudku na vodovodní přípojku.

32/21/RM/2019
Veřejná zakázka "Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v městských lesích
Příbor" - vyhlášení
(č. bodu programu: 33)
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro realizaci akce "Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v
městských lesích Příbor".

33/21/RM/2019

Odpisování dlouhodobého majetku

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města schvaluje
úpravu doby odpisování dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 1 pro rok 2020.

34/21/RM/2019

Informace o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2019

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2019.

35/21/RM/2019
Příbor

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě kolektivního úrazového pojištění členů JSDH

(č. bodu programu: 36)
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě kolektivního úrazového pojištění členů JSDH Příbor.

36/21/RM/2019
Příboře

Návrh pořadníků pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v

(č. bodu programu: 37)
I. Rada města schvaluje
pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 01.01. - 30.06.2020.

37/21/RM/2019

Cena tepelné energie v lokalitě Příbor pro rok 2020

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města schvaluje
při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. cenu tepelné energie v lokalitě Příbor pro rok
2020 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1.

38/21/RM/2019

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

(č. bodu programu: 39)
I. Rada města jmenuje
při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. do funkce členů dozorčí rady Ing. Tomáše
Linarta a Jiřího Demla.

39/21/RM/2019

Žádost o povolení výjimky pro uzavření podnájemní smlouvy

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města uděluje
výjimku z pravidel č. 1/2018 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora a souhlasí s uzavřením podnájmu
obecního bytu č. 4 na ulici Fučíkova 1300 v Příboře na základě žádosti podané dne 28.11.2019 nájemcem bytu
panem ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

40/21/RM/2019

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 41)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OSÚP
1.1. svolat jednání ve věci havarijního stavu zadního traktu objektu č. p. 30 na náměstí Sigmunda Freuda v
Příboře za účasti: vedení města, vlastníka objektu, vedoucího odboru bytového a nebytového fondu,
vedoucího rozvoje města, orgánů památkové péče, předsedy komise MPR, velitele Městské policie Příbor.
Termín: 24.01.2020
2. vedoucímu OISM
2.1. zajistit realizaci sociálního zařízení v II. NP budově č. p. 54 v Příboře.
Termín: 30.06.2020

Projednané body bez přijatého usnesení.
Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemky
(č. bodu programu: 7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemky v předloženém znění.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

