Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 17.05.2018
v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod.
VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České
republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost)
a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají
právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři odboru Organizačního
a správních činností, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, Příbor.
__________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města:
29/01
Zahájení, schválení programu
29/01/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
29/01/2
Schválilo program svého 29. zasedání.
(hlasování č. 2)
29/01/3
Schválilo přesunutí bodu 29/08/02 Žádost o souhlas s provozováním soukromé
základní školy na území města před bod 29/07 Hlavní program.
(hlasování č. 23)

29/02

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 75. schůze
RM do 77. schůze RM.
(hlasování č. 3)
29/02/1

29/03

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení

29/03/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 4)

29/04

Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM

Vzalo na vědomí zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů
Zastupitelstva města Příbora.
(hlasování č. 5)
29/04/1

29/05

Zprávy z činnosti výborů ZM

29/05/1
Vzalo na vědomí zápis č. 29 ze schůze FV ze dne 14.03.2018.
(hlasování č. 6)
29/05/2
Vzalo na vědomí zápis č. 30 ze schůze FV ze dne 11.04.2018.
(hlasování č. 7)
29/05/3
Vzalo na vědomí zápis č. 36 z OV Prchalov ze dne 04.04.2018.
(hlasování č. 8)
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29/05/4
Vzalo na vědomí zápis č. 37 z OV Prchalov ze dne 02.05.2018.
(hlasování č. 9)
29/05/5
Vzalo na vědomí zápis č. 40 z OV Hájov ze dne 19.03.2018.
(hlasování č. 10)
29/05/6
Vzalo na vědomí zápis č. 41 z OV Hájov ze dne 16.04.2018.
(hlasování č. 11)

29/06

Majetkoprávní záležitosti

29/06/1

Prodej nemovitostí – ul. U Brány

29/06/1/1

Vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení ve věci prodeje
nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1475/2, jehož součástí je stavba
občanského vybavení č. p. 109 a pozemku parc. č. 1475/3.
(hlasování č. 12)

29/06/2

Prodej pozemku parc. č. 708/2 k. ú. Příbor

29/06/2/1

Schválilo prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 708/2 ostatní plocha – zeleň
o výměře 182 m2 v k. ú. a obci Příbor, dle kupní smlouvy v předloženém znění,
manželům <anonymizováno>, oba bytem<anonymizováno>, za kupní cenu 31
tis. Kč, tj. 170,40 Kč/m² plus náklady spojené s převodem nemovitosti.
(hlasování č. 13)

29/06/3

Kupní smlouva – výkup pozemku parc. č. 3291/25 k. ú. Příbor –
Povodí Odry s. p.

Schválilo uzavření kupní smlouvy, v předloženém znění, o odkoupení pozemku
parc. č. 3291/25 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4592 m2 v k. ú. a obci
Příbor, z majetku Povodí Odry s. p. do vlastnictví města Příbora, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 377.530 Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého
posudku ve výši 1.331 Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí nabyvatel – město Příbor.
(hlasování č. 14)
29/06/3/1

29/06/4

Most přes Klenos – ul. 9. května

Vzalo na vědomí zprávu o zveřejnění výzvy vlastníkům k převzetí opuštěné věci
– most přes vodní tok Klenos na pozemku parc. č. 820/3 v k. ú. Klokočov
u Příbora.
(hlasování č. 15)
29/06/4/2
Schválilo převzetí opuštěné věci – most přes vodní tok Klenos na pozemku
parc. č. 820/3 v k. ú. Klokočov u Příbora, do majetku města, v účetní hodnotě
121.300 Kč.
(hlasování č. 16)
29/06/4/1

29/06/5

Nemovitosti na ulici Masarykově v Příboře- parcelace dle
geometrického plánu č. 3193- 80/2017

Vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení ve věci prodeje
nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře - objektu č. p. 586 a pozemků parc.
č. 3146/1, 3147/1 a 3148/4, vše v k. ú. Příbor.
(hlasování č. 17)
29/06/5/1
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29/06/5/2

Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat nemovitosti v k. u.
Příbor- pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemky
parc. č. 3147/1 a 3148/4, za podmínek:
•
•
•
•
•

•
•
•

Kupní cena 3.100.000 Kč.
Poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí a další náklad spojené
s prodejem hradí kupující.
Specifikace záměrů, pro který jsou nemovitosti požadovány k prodeji,
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Zachování účelu a způsobu užívání nemovitostí dle smluvně
dohodnutého záměru po dobu min. 10 let.
Výhrada zpětné koupě za cenu dle aktuálního znaleckého posudku pro
město Příbor v případě ukončení sjednaného účelu a způsobu užívání
před uplynutím 10 let.
Sjednání předkupního práva pro město Příbor pro případ zamýšleného
zcizení nemovitostí po dobu 10 let.
Uvedené lhůty počínají běžet ode dne převedení nemovitostí do
vlastnictví kupujícího.
Povinnosti vyplývající z kupní smlouvy jsou závazné i pro právní
nástupce kupujícího.
Zveřejnění bude realizováno po dobu 30 dní.
Z: rada města
T: 08.06.2018

(hlasování č. 18)

29/06/6

1. změna ÚP Příbora - schválení zadání

29/06/6/1
Zadání 1. změny ÚP přesunulo k jeho projednání na 21.06.2018.
(hlasování č. 19)

29/06/7

Program regenerace MPR pro rok 2018 – korekce rozdělení
finančních prostředků

29/06/7/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 20)
29/06/7/2
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 21)
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR
a MPZ pro rok 2018 ve prospěch Římskokatolické farnosti Příbor na zajištění
statiky budovy fary dle varianty č. 3 tohoto materiálu.
(hlasování č. 22)
29/06/7/3
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29/07

Hlavní program

29/07/01

Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku města Příbora
za rok 2017

29/07/01/1

Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Příbora
za rok 2017.
(hlasování č. 25)

29/07/2 Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2017
29/07/2/1 Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2017.
(hlasování č. 26)

29/07/3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok
2017
29/07/3/1 Vzalo po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora za období
od 1.1. do 31.12.2017 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 38,
741 01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606.
(hlasování č. 27)

29/07/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2017
29/07/4/1 Projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2017 v následujících
objemech:
Příjmy v roce 2017

175 553 151,33 Kč

Výdaje v roce 2017

161 110 570,89 Kč

Financování v roce 2017

-14 442 580,44 Kč

a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
(hlasování č. 28)

29/07/5 Schválení účetní závěrky za rok 2017
29/07/5/1 Zastupitelstvo města projednalo návrh řádné účetní závěrky města Příbora
za rok 2017 sestavené k rozvahovému dni k 31.12.2017.
(hlasování č. 29)
29/07/5/2 Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace města Příbor.
(hlasování č. 30)
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29/07/5/3 Zastupitelstvo města schválilo řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2017
sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2017 a rozhodlo o převedení výsledku
hospodaření za rok 2017 ve výši 27 050 860,60 Kč na účet 432 – výsledek
hospodaření minulých účetních období.
(hlasování č. 31)

29/08

Organizační záležitosti

29/08/1 Kotelna Lomená – převod nemovitého majetku na SMMP s.r.o.
29/08/1/1 Souhlasilo se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Správa majetku
města Příbor s.r.o., se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, identifikační číslo
26865327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle C, vložka 28696, jejíž jediným společníkem je Město Příbor.
(hlasování č. 32)
29/08/1/2 Rozhodlo vložit formou nepeněžitého vkladu Areál kotelny na ulici Lomené
v Příboře (popis nemovitých věcí ve vlastnictví Města Příbor a jejich specifikace jsou
předmětem znaleckého posudku č. 2570 - 02/18, vyhotovený znalcem panem
Ing. Oldřichem Tobolou ze dne 8.1.2018) do základního kapitálu obchodní
společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o., se sídlem Freudova 118,
742 58 Příbor, identifikační číslo 26865327, jejíž jediným společníkem je Město
Příbor, čímž dojde ke zvýšení vkladu společníka a současně základního kapitálu této
společnosti o částku 16 366 300,- Kč.
Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti ve vlastnictví Města Příbor:
-nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví číslo 10001, obce Příbor a katastrální území
Klokočov u Příbora, a to:
- pozemek parcelní číslo 283/24, zastavěná plocha a nádvoří, včetně jeho součásti, a to budovy
číslo popisné 1520, stavba občanského vybavení v části obce Příbor,
- pozemek parcelní číslo 283/51, ostatní plocha, manipulační plocha, který byl níže uvedeným
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 874-89/2017 oddělen z pozemku
p.č. 283/1,
- objekt komína bez čp/če na pozemku parc. č. 283/51 (komín není součástí parc. č. 283/51),
a to včetně veškerých součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, včetně teplovodních
rozvodů podzemního vedení vedoucích z kotelny k jednotlivým bytovým domům a objektům
občanské vybavenosti
(dále také jako „nemovité věci“).
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 874-89/2017 zhotoveným panem
Václavem Maťátkem, ověřeným zeměměřičským inženýrem panem Ing. Vítem Krejčím dne
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1.11.2017 pod číslem 157/2017 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, dne 8.11.2017 pod číslem 1982/2017-804 byl:
- pozemek parcelní číslo 283/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře
47.459 m², rozdělen na dvě části takto:
- na část pozemku označenou parcelním číslem 283/1, ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 46.882 m².
- na část pozemku označenou parcelním číslem 283/51, ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 577 m².
(hlasování č. 33)

29/08/02

Žádost o souhlas s provozováním soukromé základní školy na území
města

29/08/02/1

Souhlasilo s provozováním soukromé Základní školy Gaudi na území města
Příbora s tím, že město Příbor není vydaným souhlasem zavázáno k poskytnutí
prostor pro činnost této školy.
(hlasování č. 24)

29/08/3

Spolufinancování akce Národní finále minižáků U12 v Příboře

29/08/3/1

Schválilo spolufinancování akce Národní finále minižáků U12 v Příboře
27.4. až 29.04.2018 v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje
„Podpora významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje
v roce 2018“ organizované Basketbalovým klubem Příbor z.s. ve výši 15.000,Kč prostřednictvím veřejné finanční podpory na činnost a provoz pro rok 2018
schválené usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 28/07/04/1 ze dne
21.03.2018.
(hlasování č. 34)

29/09

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

29/10

Zpráva návrhové komise

29/11

Závěr

Vyhotovila: Bc. Kateřina Šimečková
Dne: 22.05.2018

Datum: 22.05.2018

Datum: 22.05.2018

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta

Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r.
místostarostka
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