Rada m ě sta P ř íbor a
USNESENÍ
10. sch ů z e Rady mě sta P říbo ra ko n an é dn e 24. 04. 2019
v z ase dací místn o sti rady mě sta o d 08:00 h o din .

1/10/RM/2019

(č. bodu programu: 1)

Program schůze RM

I. Rada města schvaluje
program 10. schůze rady města.

2/10/RM/2019

(č. bodu programu: 2)

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 10. schůze rady města, členku rady města, Ivanu Žárskou.

3/10/RM/2019

(č. bodu programu: 3)

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
trvající úkoly: 32/8/RM/2019, 32/8/RM/2019
splněny úkoly: -

4/10/RM/2019

(č. bodu programu: 4)

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

I. Rada města bere na vědomí
a) Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru na Hájově, ze dne 18.03.2019
b) Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Prchalov, ze dne 03.04.2019
c) Zápis č. 3 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a sport v Příboře, ze dne 18.03.2019
d) Zápis z jednání a usnesení z Komise pro regeneraci MPR, ze dne 19.03.2019
e) Zápis č. 3 z jednání stavební komise, ze dne 25.03.2019
f) Zápis č. 3 z jednání komise pro občanské záležitosti, ze dne 01.04.2019.

5/10/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 4. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/10/RM/2019

(č. bodu programu: 6)

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů

I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.

Pronájem části pozemku parc. č. 307/4 k. ú. Klokočov u Příbora - JETI model s.

7/10/RM/2019
r. o.

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města schvaluje
pronájem dvou částí pozemku parc. č. 307/4 v k. ú. Klokočov u Příbora o celkové výměře cca 250 m2 právnické
osobě JETI model s. r. o., Lomená 1530, 742 58 Příbor, pro účely vybudování 10-12 parkovacích míst pro
zaměstnance a klienty firmy, na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 5 000 Kč s
každoročním navýšením o míru meziroční inflace, za podmínky zpřístupnění parkoviště mimo pracovní dobu firmy
JETI model s. r. o. veřejnosti a dalších podmínek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.

8/10/RM/2019

(č. bodu programu: 8)

Pozemky p. č. 1596 a 1597 k. ú. Příbor

I. Rada města odkládá
informaci o možnosti odkoupení pozemků p. č. 1596 a 1597 v k. ú. Příbor pro účel zřízení parkoviště v "uličkách
pod kostelem" od vlastníka pozemků pana Zdeňka Fišera.

9/10/RM/2019

(č. bodu programu: 9)

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 471/2 k. ú. Hájov - přípojka Böhm

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor-Hájov, p. č. 31/4, 32/4,
NNk," v k. ú. Hájov, obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 477-8/2019 zpracovaného PLANGEO služby
s. r. o., mezi městem Příbor a oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV, ze jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

10/10/RM/2019

(č. bodu programu: 10)

Pronájem pozemku - garáž č. 22, ulice Fučíkova

I. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnit na dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 862/6 v k.
ú. a obci Příbor o celkové výměře 10,2 m2, vlastníkovi montované garáže orientační číslo 22, panu Josefovi
Machů, za podmínek:
• pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
• nájemné ve výši dle platných Pravidel pro majetkoprávní nakládání s pozemky, tj. 6 Kč/m2/rok pro
rok 2019.
Termín: 30.04.2019

11/10/RM/2019

(č. bodu programu: 11)

Pozemky pod účelovou komunikací k. ú. Hájov

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení části pozemku parc. č. 540/3 v k. ú. Hájov dotčené tělesem účelové komunikace v rozsahu cca 260 m2
od pana Stanislava Kantora, Hájov 109, 742 58 Příbor, za kupní cenu 100 Kč/m2 plus úhradů nákladů souvisejících s
převodem nemovitosti.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení částí pozemků parc. č. 50/66 a 527/3 v k. ú. Hájov dotčených tělesem účelové komunikace v celkovém
rozsahu cca 60 m2 od pana Čestmíra Kantora, Zdenka Nejedlého 1501, 742 58 Příbor, za kupní cenu 100 Kč/m2
plus úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitosti.

12/10/RM/2019

(č. bodu programu: 12)

Pronájem části pozemku p. č. 1119 k. ú. Závišice

I. Rada města odkládá
informaci o výsledku zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1119 v k. ú. Závišice.

13/10/RM/2019
výběr zhotovitele

Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freudova a Frenštátská, kabelové rozvody VO -

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Příbor, ul. Nádražní, Etzlova,
Freudova a Frenštátská, kabelové rozvody VO" - společnosti ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČO 26809559.
II. Rada města schvaluje
v předloženém znění smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702
00 Ostrava - Přívoz, IČO 26809559 na stavbu "Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freudova a Frenštátská, kabelové
rozvody VO" s cenou díla 926 060,92 Kč s DPH.

14/10/RM/2019
Akce "Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty - Příbor" informace o možnosti financování akce
(č. bodu programu: 14)

I. Rada města bere na vědomí
informaci o připravenosti akce "Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty - Příbor" předloženou
prostřednictvím důvodové zprávy.
II. Rada města souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury "Opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace - oblast I" a realizací akce "Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ
u pošty - Příbor" v časové návaznosti na případné získání dotace.

15/10/RM/2019

(č. bodu programu: 15)

Využití finančních prostředků na oslavy 30 let MPR Příbor

I. Rada města schvaluje
využití finančních prostředků z rozpočtu města, ODPA 3322 - Zachování a obnova kulturních památek, Ostatní
náklady v MPR, na oslavy 30 let MPR Příbor v rozsahu dle předloženého návrhu.

16/10/RM/2019

(č. bodu programu: 16)

Zastavitelná plocha Z 43, k. ú. Příbor, dodatek č. 5

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 5 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 a úprava ceny díla na 21 146 638,33 Kč bez DPH a změna termínu
dokončení stavby k 31.07.2019.

17/10/RM/2019

(č. bodu programu: 17)

Nabídka trvale nepotřebného majetku Základní školy Npor. Loma

I. Rada města rozhoduje
nepřijmout 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 evidenčních listech nakládání
s nepotřebným majetkem č. 1/2019/ZŠNL až č. 8/2019/ZŠNL.

II. Rada města schvaluje
vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě 152 941,12 Kč a způsob naložení s tímto trvale
nepotřebným majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání
s nepotřebným majetkem č. 1/2019/ZŠNL až č. 8/2019/ZŠNL.

18/10/RM/2019

(č. bodu programu: 18)

Nabídka trvale nepotřebného majetku LUNY PŘÍBOR, střediska volného času

I. Rada města rozhoduje
nepřijmout do majetku města Příbor trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví LUNY PŘÍBOR, střediska volného
času, příspěvkové organizace, který je uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č.
1/2019/SVČ.
II. Rada města schvaluje
vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové
organizace, v celkové pořizovací hodnotě 16 593 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem
formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č.
1/2019/SVČ.

19/10/RM/2019

(č. bodu programu: 19)

Nabídka trvale nepotřebného majetku Mateřské školy Kamarád

I. Rada města rozhoduje
nepřijmout do majetku města Příbor trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské
školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, který je uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem
č. 1/2019/MŠKŠ a č. 2/2019/MŠKF.
II. Rada města schvaluje
vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, v celkové pořizovací hodnotě 50 755,20 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčním listě nakládání s nepotřebným
majetkem č. 1/2019/MŠKŠ a č. 2/2019/MŠKF.

20/10/RM/2019
2018

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Příbor, Pionýrů v roce

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za
rok 2018 ve výši 56 684,39 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 26 684,39 Kč,
2. příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč.

21/10/RM/2019

(č. bodu programu: 21)

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád v roce 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za rok
2018 ve výši 2 200,00 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská
1370 za rok 2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 2 200,00 Kč,
2. příděl do fondu odměn 0,00 Kč.

22/10/RM/2019

(č. bodu programu: 22)

Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Npor. Loma v roce 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2018 ve výši 166 119,83 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za rok 2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 166 119,83 Kč,
2. příděl do fondu odměn 0,00 Kč.

23/10/RM/2019

(č. bodu programu: 23)

Hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského v roce 2018

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p.
458 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p.
458 za rok 2018 ve výši 9 115,47 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul.
Komenského č. p. 458 za rok 2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 9 115,47 Kč,
2. příděl do fondu odměn 0,00 Kč.

24/10/RM/2019
roce 2018

(č. bodu programu: 24)

Hospodaření příspěvkové organizace Technických služeb města Příbora v

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 6
527,43 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace za rok
2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 6 527,43 Kč,
2. příděl do fondu odměn 0,00 Kč.

25/10/RM/2019
2018

Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská v roce

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za rok
2018 ve výši 65 014,67 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín za rok 2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 35 014,67 Kč,
2. příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč.

26/10/RM/2019
roce 2018

Hospodaření příspěvkové organizace LUNY PŘÍBOR, střediska volného času v

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku za rok 2018 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši
52 503,18 Kč.
III. Rada města schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace za rok
2018 takto:
1. příděl do fondu rezervního 52 503,18 Kč,
2. příděl do fondu odměn 0,00 Kč.

27/10/RM/2019

(č. bodu programu: 27)

Žádost o zřízení přípravné třídy ZŠ Jičínská

I. Rada města schvaluje
zřízení přípravné třídy pro školní rok 2019/2020 při Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČO
47657707, v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Jaroslav Venzara
1.1. podat písemnou žádost o souhlas ke zřízení přípravné třídy při Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín na školní rok 2019/2020 ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství,
mládeže a sportu.
Termín: 25.04.2019

28/10/RM/2019
smluvní nájemné

Pronájem obecního bytu 3+1 na ul. U Tatry 1488 výběrovým řízením za

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města ukládá
1. Ing. Jaroslav Venzara
1.1. zveřejnit výzvu k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 12 o velikosti 3+1 na ul. U Tatry 1488 v
Příboře za nabídku smluvního nájemného. Minimální výše měsíčního nájemného bez služeb bude
stanovena ve výši 3 323 Kč.
Termín: 25.04.2019
II. Rada města jmenuje
pracovní skupinu pro vyhodnocení nabídek na pronájem obecního bytu č. 12, U Tatry 1488 v Příboře, ve složení:
Ing. Jaroslav Venzara, Naděžda Střelková, Ing. Bc. Andrea Nováková.

29/10/RM/2019
nájemného

Pronájem obecního bytu č. 1, Jičínská 54 v Příboře za nabídku smluvního

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 1, ul. Jičínská 54 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky smluvního
nájemného za byt bez služeb za měsíc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░
░░░░ ░░
░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░

II. Rada města rozhoduje

pronajmout obecní byt č. 1, ul. Jičínská 54 v Příboře, o velikosti 2+1, panu ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za nabídku smluvního nájemného za byt bez služeb ve výši 9 000 Kč/měsíc.

30/10/RM/2019
nájemného

Pronájem obecního bytu č. 2, Jičínská 54 v Příboře za nabídku smluvního

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města schvaluje
pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 2, ul. Jičínská 54 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky smluvního
nájemného za byt bez služeb za měsíc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

░░░░ ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░
░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města rozhoduje
pronajmout obecní byt č. 2, ul. Jičínská 54 v Příboře, o velikosti 1+1, paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za nabídku smluvního nájemného za byt bez služeb ve výši 6 589 Kč/měsíc.

31/10/RM/2019
nájemného

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

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 3, ul. Jičínská 54 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky smluvního
nájemného za byt bez služeb za měsíc:
1. ░░░░ ░░░
2. ░░░░ ░░░░ ░░
II. Rada města rozhoduje
pronajmout obecní byt č. 3, ul. Jičínská 54 v Příboře, o velikosti 1+1, paní ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za nabídku smluvního nájemného za byt bez služeb 2 800 Kč/měsíc.

32/10/RM/2019

(č. bodu programu: 32)

Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce - MŠ Pionýrů

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizací a paní Mgr. Pavlínou Jordánkovou na práce koordinátora projektu "Školka pro všechny
děti II", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011332, který bude realizován z finančních prostředků
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

33/10/RM/2019

(č. bodu programu: 33)

Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce - MŠ Kamarád

I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o provedení práce mezi příspěvkovou organizací Mateřskou školou Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370 a paní Mgr. Ivou Drholeckou na práce koordinátora projektu "Učitel-dítě-rodič II", registrační
číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010202, který bude realizován z finančních prostředků Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

34/10/RM/2019
vyhlášení

Veřejná zakázka "Těžba dříví v městských lesích Příbor v letech 2019-2020" -

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro realizaci akce "Těžba dříví v městských lesích Příbor
v letech 2019-2020" v předloženém znění.

35/10/RM/2019

(č. bodu programu: 35)

Návrh RO č. 2 města Příbora na rok 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2019 po zapracování RO č. 2:
což je zvýšení oproti schválenému RO č. 1 na rok 2019 o
Příjmy
192 573 000,00 Kč
5 320 000,00 Kč.
což je zvýšení oproti schválenému RO č. 1 na rok 2019 o
výdaje
248 753 000,00 Kč
5 320 000,00 Kč.
což je beze změny oproti schváleném RO č. 1 na rok
Financování 56 180 000,00 Kč
2019
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2019 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.

36/10/RM/2019

(č. bodu programu: 36)

Závěrečný účet města Příbora za rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2018 v následujících objemech:
Příjmy v roce 2018
183 421 264,76 Kč
Výdaje v roce 2018
218 389 377,01 Kč
Financování v roce 2018
34 968 112,25 Kč
a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

37/10/RM/2019

(č. bodu programu: 37)

Schválení účetní závěrky za rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2018 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2018.

38/10/RM/2019

(č. bodu programu: 38)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbor za rok 2018

I. Rada města bere na vědomí
po projednání Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - města
Příbora za období od 01.01.2018 do 31.12.2018 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, auditorské oprávnění č.
1606 a doporučuje zastupitelstvu města tuto zprávu vzít na vědomí.

39/10/RM/2019
Přesun prostředků ve výdajové části rozpočtu § 3635 na technickou a
konzultační pomoc projektantů
(č. bodu programu: 39)

I. Rada města schvaluje

přesun částky ve výši 20 000 Kč ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro rok 2019 v rámci § 3635 Územní
plánování a projekční práce, a to z položky "Projektové přípravy, zpracování projektů, žádostí o dotace" na
položku "Pasport a manuál veřejného prostranství".

40/10/RM/2019
Loma

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - ZŠ Npor.

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací Základní školou Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvkovou organizací, ve výši 1 968 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, na úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin na období od 01.05.2019 do 28.06.2019.

41/10/RM/2019

(č. bodu programu: 41)

Žádost o přednostní přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Příboře

I. Rada města schvaluje
v souladu s čl. 7 "Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře" přednostní
přidělení bytu zvláštního určení o velikosti 0+1 nebo 1+1 paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

42/10/RM/2019
Žádost UNIE ROSKA - reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s., o poskytnutí
sponzorského daru
(č. bodu programu: 42)

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Příbor a UNII ROSKA - reg.
org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s., se sídlem Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64120252.
II. Rada města schvaluje
organizaci UNIE ROSKA - reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s., se sídlem Novodvorská 3052, 738 01 FrýdekMístek, IČO 64120252, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4349, finanční dar ve výši 2 000 Kč na podporu
psychorehabilitačních aktivit.

43/10/RM/2019

(č. bodu programu: 43)

Domovnické smlouvy

I. Rada města pověřuje
vedoucího odboru bytového a nebytového fondu k podepisování smluv o výkonu domovnických prací.
II. Rada města schvaluje
vzor smlouvy o výkonu domovnických prací dle předloženého návrhu.

44/10/RM/2019

(č. bodu programu: 45)

Darování movitého majetku Základní škole Gaudi, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu, jejímž předmětem je movitý majetek specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, mezi Městem
Příbor a Základní školou Gaudi, s.r.o., Lubina 424, 742 21 Kopřivnice, IČO 07485018, v předloženém znění.

45/10/RM/2019

(č. bodu programu: 46)

Žádost o vyvěšení moravské vlajky

I. Rada města souhlasí
na základě žádosti Moravské národní obce se sídlem Jetelova 498/13, Brno s vyvěšením moravské vlajky
dne 05.07.2019.

II. Rada města nesouhlasí
vyhovět výzvě Moravské národní obce se sídlem Jetelova 498/13, Brno ke zpřístupnění památek dne 05.07.2019
zdarma nebo se zvýhodněným vstupným.

46/10/RM/2019

(č. bodu programu: 47)

Informace, podněty a připomínky členů RM

I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Žádost o příspěvek na koncert Alleluja 28. dubna 2019

(č. bodu programu: 44)

I. Rada města neschvaluje
žádost o příspěvek na koncert Alleluja 28. dubna 2019.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

