Rada města Příbora
U S N ES E N Í
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v j e d n a c í m s á l e p i a r i st i c ké h o k l á šte r a o d 0 8 : 0 0 h o d i n .

1/60/RM/2022

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 60. schůze rady města.

2/60/RM/2022

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 60. schůze rady města člena rady města, pana Radka Jurečku.

3/60/RM/2022

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: 13/58/RM/2021.
Splněné úkoly: 34/55/RM/2021.

4/60/RM/2022

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 23. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/60/RM/2022

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 33 z KPOZ ze dne 03.01.2022
2. Zápis č. 25 ze SK ze dne 13.12.2021
3. Zápis č. 33 z OV Prchalov ze dne 12.01.2022.

6/60/RM/2022

Pronájem částí pozemků v k. ú. Příbor a v k. ú. Hájov - Zásilkovna, s. r. o.

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města souhlasí
se záměrem města spočívajícím v pronájmu části pozemku parc. č. St. 102/3 v k. ú. Hájov o výměře cca 1 m2
společnosti Zásilkovna, s. r. o., IČO 28408306, za podmínek:
účel pronájmu - umístění typizovaného 2sloupcového Z-boxu pro vyzvedávání zásilek,
pronájem na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou,

roční nájemné ve výši 500 Kč plus DPH v zákonné výši, s každoročním navýšením o míru meziroční inflace
dle ČSÚ.

7/60/RM/2022

Pronájem částí pozemků v k. ú. Příbor a v k. ú. Hájov - Zásilkovna, s. r. o.

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zajistit zveřejnění záměru města, ve znění přechozího usnesení, spočívajícího v pronájmu části pozemku v
k. ú. Hájov společnosti Zásilkovna, s. r. o., IČO 28408306 na úřední desce MÚ po dobu 15 dnů.
Termín: 11.02.2022

8/60/RM/2022

Pronájem částí pozemků v k. ú. Příbor a v k. ú. Hájov - Zásilkovna, s. r. o.

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města neschvaluje
pronájem pozemků v k. ú. Příbor pro účel umístění výdejních Z-boxů dle žádosti společnosti Zásilkovna, s. r. o. ze
dne 14.10.2021.

9/60/RM/2022
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací
a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 7)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.

10/60/RM/2022
Úprava pachtů dle zákona č. 221/2021 Sb., zahrádkářský zákon - Český
zahrádkářský svaz ZO Příbor
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města souhlasí
se záměrem města spočívajícím v úpravě podmínek pachtování pozemků v k. ú. Příbor pro výkon zahrádkářské
činnosti v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb. následovně:
1. ZO ČZS Sídliště, IČO 72079851
předmět pachtu - pozemky parc. č. 571/2 - část, 571/3, 814, 815, 1070 a 1071/2 o celkové výměře
27 930 m2
roční pachtovné ve výši 86 974 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ
pacht na dobu určitou 10 let
2. ZO ČSZ Jičínská, IČO 62351206
předmět pachtu - pozemky parc. č. 1208/2, 1210, 3118, 3148/1, 3192/3, 3192/6, 3196 a 3197 o celkové
výměře 23 950 m2
roční pachtovné ve výši 74 580 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ
pacht na dobu určitou 10 let
3. ZO ČZS Včelínek, IČO 72533978
předmět pachtu - pozemky parc. č. 469 a 2541 o celkové výměře 7 823 m2
roční pachtovné ve výši 24 361 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ
pacht na dobu určitou 10 let
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zajistit zveřejnění záměru města, v předloženém znění, spočívajícího v úpravě podmínek pachtování
pozemků v k. ú. Příbor pro výkon zahrádkářské činnosti v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb. na úřední

desce MÚ po dobu 15 dnů.
Termín: 11.02.2022

11/60/RM/2022

Dohoda o realizaci sportovní plochy - Sbor dobrovolných hasičů Hájov

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody, v předloženém znění, o realizaci sportovní plochy na pozemcích parc. č. 404/1 a 486/2
v k. ú. Hájov mezi městem Příborem a SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov.

12/60/RM/2022

Rekonstrukce objektu č. p. 118

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města souhlasí
s dokončením projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu č. p. 118" ve stupni DPS v plném rozsahu
dle předloženého materiálu.

13/60/RM/2022

Žádost o adopci hrobu a renovaci hrobového zařízení

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města souhlasí
s dočasnou adopcí hrobového místa a hrobového zařízení č. 281 na starém hřbitově v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. předložit návrh dohody o dočasné adopci hrobového místa a hrobového zařízení dle tohoto materiálu.
Termín: 22.02.2022

14/60/RM/2022

Cenová nabídka na studii rozšíření nového hřbitova

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
cenovou nabídku na zpracování předprojektové přípravy a studie rozšíření kapacity nového hřbitova
v předloženém znění.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 částku ve výši 310 000 Kč určenou na
zpracování studie Rozšíření nového hřbitova.

15/60/RM/2022
Cenová nabídka a převod finančních prostředků z ODPA 3635 na zpracování
projektové dokumentace kolumbária na novém hřbitově
(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace nového kolumbária na novém hřbitově v předloženém
znění.
II. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 60 000 Kč z ODPA 3635 - Projekční práce na zpracování projektové
dokumentace akce zařazené na ODPA 3632 - Kolumbárium na novém hřbitově

16/60/RM/2022
Cenová nabídka a převod finančních prostředků z ODPA 3635 na zpracování
projektové dokumentace úpravy předprostoru železniční stanice Příbor
(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
cenovou nabídku na zpracování studie úprav předprostoru nádraží v Příboře v předloženém znění.
II. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z ODPA 3635 - Projekční práce na zpracování studie akce zařazené
na ODPA 2219 - Úprava předprostoru nádraží v Příboře.

17/60/RM/2022

Studie prostoru kolem budovy č. p. 118 a rodného domu S. Freuda

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města souhlasí
s návrhem studie prostoru kolem budovy č. p. 118 a rodného domu S. Freuda v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. předložit cenovou nabídku na I. etapu projektu pro společné povolení stavby (DUSP) a související návrh
na převod finančních prostředků z ODPA 3635 na zpracování projektové dokumentace prostoru kolem
budovy č. p. 118.
Termín: 30.06.2022

18/60/RM/2022

Petice k rekonstrukci chodníku a povrchu vozovky na ulici Březinově.

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města bere na vědomí
obsah petice proti plánovanému provedení rekonstrukce komunikace a chodníku na ulici Březinově.
II. Rada města konstatuje
že petice proti plánovanému provedení rekonstrukce komunikace a chodníku na ulici Březinově je částečně
důvodná.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. předložit cenovou nabídku na zpracování projektu rekonstrukce ulice Březinovy v rozsahu dle přílohy č. 4
tohoto materiálu.
Termín: 22.02.2022

19/60/RM/2022

Příbor - úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863 - veřejné osvětlení

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Příbor - úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863 veřejné osvětlení" dle předloženého materiálu.

20/60/RM/2022

Odkanalizování části ulice Juráňovy

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města souhlasí
s převodem 20 000 Kč z ODPA 3635 - Projektová příprava na akci zařazenou v ODPA 2321 - Kanalizace
"Odkanalizování části ulice Juráňovy".

21/60/RM/2022
Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí
"Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím".
II. Rada města ukládá
1. tajemníkovi
1.1. zveřejnit "Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2021 o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" na Úřední desce MÚ.
Termín: 20.02.2022

22/60/RM/2022

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Beskydy uzavřené dne
09.04.2021 v předloženém znění.

23/60/RM/2022
finančního daru

Žádost UNIE ROSKA - reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s., o poskytnutí

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Příborem a UNII ROSKA reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s., se sídlem Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64120252, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2 500 Kč na podporu psychorehabilitačních aktivit z rozpočtu
města Příbora, paragrafu 4349.

24/60/RM/2022

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města bere na vědomí
žádost spolku LUNGTA ve věci připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
II. Rada města předkládá
zastupitelstvu města žádost o připojení se města Příbora k mezinárodní kampani vyvěšením tibetské vlajky dne
10.03.2022.

25/60/RM/2022

Darování a likvidace nevyzvednutých nalezených věcí v roce 2018

(č. bodu programu: 23)
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.
III. Rada města schvaluje
přijetí finanční hotovosti 200 Kč na účet města dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

26/60/RM/2022

Uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje
uzavření "Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR" v předloženém znění mezi městem
Příborem a Státním zemědělským intervenčním fondem, jejímž předmětem je finanční podpora na pořízení
hliněných květináčů v centru města.

27/60/RM/2022
Příbor"

Výběr zhotovitele akce "Zpevněná plocha a odvodnění - p. č. 2922/224, k. ú.

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města bere na vědomí
průběh a výsledek veřejné zakázky akce "Zpevněná plocha a odvodnění - p. č. 2922/224, k. ú.
Příbor", kterou realizovalo město Kopřivnice na základě smlouvy o společném zadání této veřejné zakázky.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s městem Kopřivnice a společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška
215/1, 190 00 Praha 9, jejímž předmětem je provedení zpevněných ploch a odvodnění v areálu kompostárny Točna
Příbor, a to za podmínky schválení finančních prostředků v rozpočtovém opatření č. 1 v rámci převodů z rozpočtu
roku 2021.

28/60/RM/2022

Ceník Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města bere na vědomí
ceník Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, platný od 01.02.2022 dle přílohy č. 1.

29/60/RM/2022

Nabídka trvale nepotřebného majetku Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města neschvaluje
přijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, který je uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem
č. 1/2022/MŠP.
II. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě 12 930 Kč a způsobem naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace dle návrhu organizace uvedeného v evidenčním listě č. 1/2022/MŠP.

30/60/RM/2022

Pojištění vozidla Mercedes Sprinter

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje
pojistnou smlouvu autopojištění č. 0061717075 mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58
Příbor, IČO 00298328 a společností Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Římská 2135/45, 120 00 Praha, IČO
46973451 jejímž předmětem je havarijní pojištění speciálního motorového vozidla Mercedes
Sprinter za cenu 4 564 Kč ročně dle předloženého materiálu.

31/60/RM/2022

Pohledávky z nájmů obecních bytů

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o pohledávkách z nájmů obecních bytů za 2. pololetí roku 2021.

32/60/RM/2022

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.
II. Rada města ukládá
1. tajemníkovi
1.1. naplánovat přesun zaměstnanců MÚ Příbor sídlících v budově č. p. 118 v návaznosti na rekonstrukci
tohoto objektu.
Termín: 31.05.2022

Projednané body bez přijatého usnesení.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

