Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 02.11.2017
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, stanovíli 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:
25/1
Zahájení, schválení programu
25/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
25/1/2
Vložilo do programu jednání bod č. 25/8/10 - Discgolfové hřiště Příbor vznikající spolek Discgolf club Příbor.
(hlasování č. 2)
25/1/3
Vyřadilo z programu jednání bod č. 25/8/7 - Stanovení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města, členům rady města, předsedům výborů zastupitelstva
města, předsedům komisí rady města, členům výborů zastupitelstva města
a členům komisí rady města, jakož i příspěvku na úpravu zevnějšku členům
zastupitelstva města pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a k vítání občánků.
(hlasování č. 3)
25/1/4
Schválilo upravený program svého 25. zasedání.
(hlasování č. 4)

25/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 64. schůze
RM do 65. schůze RM.
(hlasování č. 5)

25/2/1

25/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

25/3/1

Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.

(hlasování č. 7)

25/4

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. 8)
25/4/1

25/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

25/5/1
Vzalo na vědomí zápis č. 29 z jednání OV Prchalov ze dne 06.09.2017.
(hlasování č. 9)

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č. 25, ze dne 02.11.2017

1 / 11

25/5/2
Vzalo na vědomí zápis č. 30 z jednání OV Prchalov ze dne 04.10.2017.
(hlasování č. 10)
25/5/3
Vzalo na vědomí zápis č. 32 z jednání OV Hájov ze dne 17.07.2017.
(hlasování č. 11)
25/5/4
Vzalo na vědomí zápis č. 33 z jednání OV Hájov ze dne 28.08.2017.
(hlasování č. 12)
25/5/5
Vzalo na vědomí zápis č. 34 z jednání OV Hájov ze dne 18.09.2017.
(hlasování č. 13)
25/5/6
Vzalo na vědomí zápis č. 24 z jednání FV ze dne 05.09.2017.
(hlasování č. 14)
25/5/7
Vzalo na vědomí zápis č. 25 z jednání FV ze dne 18.10.2017.
(hlasování č. 15)
25/5/8
Vzalo na vědomí zápis č. 24 z jednání KV ze dne 03.10.2017.
(hlasování č. 16)

25/6

Majetkoprávní záležitosti

25/6/1

Výkup pozemků pod místní komunikací v Hájově - parcelace dle
geometrického plánu č. 442-147/2016

25/6/1/1
Zrušilo usnesení č. 18/6/3/1 ze dne 03.11.2016.
(hlasování č. 17)
25/6/1/2
Schválilo odkoupení částí pozemků parc. č. 50/66 – díl „aa“, parc. č. 527/2 díl
„r“, „m“, parc. č. 527/3 – díl „ab“, parc. č. 534/2 – díl „q“, parc. č. 534/4 – díl „p“,
parc. 537/5 – díl „o“, parc. č. 540/2 – díl „x“, parc. č. 540/17 – díl „y“, parc. č.
544/11 – díl „s“, „v“, parc. č. 544/13 – díl „w“ a parc. č. 544/14 – díl „z“, vše
v k. ú. Hájov o celkové výměře 1990 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní
cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady
související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 18)
25/6/1/3
Schválilo odkoupení částí pozemků parc. č. st. 109 – díl „c“, parc. č. 560/7 – díl
„k“, parc. č. 560/8 – díl „l“, parc. č. 566/2 – díl „i“, parc. č. 567 – díl „e“, „f“,
parc. č. 568 – díl „g“, parc. č. 569 – díl „j“, vše v k. ú. Hájov o celkové výměře
792 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy
v předloženém znění. Další náklady související s převodem nemovitostí uhradí
město Příbor.
(hlasování č. 19)
25/6/1/4
Schválilo odkoupení částí pozemků parc. č. 540/16 – díl „ t“ a parc. č. 544/12 –
díl „u“, vše v k. ú. Hájov o celkové výměře 259 m2, od pana <anonymizováno>, za
kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady
související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 20)

25/6/2

Výkup pozemků pod místní komunikací v Hájově – parcelace
dle geometrického plánu č. 423-170/2015

Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 461/7 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Hájov, o výměře 88 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu
100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 21)
25/6/2/1
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Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 461/8 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Hájov, o výměře 36 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu
100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 22)
25/6/2/3 Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 461/9 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Hájov, o výměře 90 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu
100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 23)
25/6/2/4 Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 268/2 zahrada v k. ú. Hájov, o výměře
44 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy
v předloženém znění. Další náklady související s převodem nemovitostí uhradí
město Příbor.
(hlasování č. 24)
25/6/2/5 Schválilo odkoupení pozemků parc. č. 285/2 zahrada o výměře 69 m2
a parc. č. 285/3 zahrada o výměře 19 m2, oba v k. ú. Hájov, od pana
<anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém
znění. Další náklady související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.
(hlasování č. 25)
25/6/2/6 Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 279/94 orná půda v k. ú. Hájov,
o výměře 65 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní
smlouvy v předloženém znění. Další náklady související s převodem nemovitostí
uhradí město Příbor.
(hlasování č. 26)
25/6/2/2

25/6/3

Výkup pozemků pod místní komunikací v Hájově – parcelace
dle geometrického plánu č. 450-48/2017

Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 313/16 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Hájov, o výměře 69 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu
100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
(hlasování č. 27)
25/6/3/2 Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 313/14 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Hájov, o výměře 55 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu
100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
(hlasování č. 28)
25/6/3/3 Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 313/15 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Hájov, o výměře 14 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu
100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
(hlasování č. 29)
25/6/3/1

25/6/4

Prodej pozemků parc. č. 2396/2 a 2397/2 k. ú. Příbor –
<anonymizováno>

Neschválilo prodej pozemků parc. č. 2396/2 a 2397/2 v k. ú. Příbor panu
<anonymizováno>, dle jeho žádosti ze dne 06.04.2017.
(hlasování č. 30)
25/6/4/1
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25/7

Hlavní program

25/7/1

Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města Příbora na
rok 2017

Schválilo převést z navrhované rezervy rozpočtu města na rok 2017 částku ve výši
15,00 tis. Kč na paragraf 6171 – OV Prchalov.
(hlasování č. 31)
25/7/1/2 Schválilo rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města Příbora na rok 2017 v členění
a finančních částkách dle předloženého a výše přijatým usnesením upraveného
materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 4.
(hlasování č. 32)
25/7/1/3 Vzalo na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2017
po rozpočtovém opatření č. 4
25/7/1/1

Příjmy

159 926,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtovému opatření č. 3 rozpočtu města
Příbora na rok 2017 o 4 660,50 tis. Kč

Výdaje

211 991,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtovému opatření č. 3 rozpočtu města
Příbora na rok 2017 o 4 660,50 tis. Kč

Financování

52 065,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválenému
rozpočtovému opatření č. 3 rozpočtu města
Příbora na rok 2017

(hlasování č. 33)

25/7/2

Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schválilo od 1.1.2018 roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v sazbě
468 Kč.
(hlasování č. 34)
25/7/2/2 Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 2/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
(hlasování č. 35)
25/7/2/1

25/8

Organizační záležitosti

25/8/1

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II. Etapa – úprava
příspěvku města

Rozhodlo navýšit ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro rok 2018,
§ 3713, finanční prostředky pro účel realizace projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji II. etapa“ o 350.000 Kč na celkovou částku
525.000 Kč, za účelem poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům z města
Příbora.
(hlasování č. 36)
25/8/1/1
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Schválilo znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
(hlasování č. 37)
25/8/1/2

25/8/2

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Pionýrů

Schválilo v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné
finanční výpomoci v roce 2017 právnické osobě Mateřská škola Příbor, Pionýrů
1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč. Návratná
finanční výpomoc je určena na předfinancování projektu „Školka pro všechny
děti“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007278 a bude vrácena
příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. března 2018.
(hlasování č. 38)
25/8/2/2 Schválilo znění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem
Příbor, IČ:00298328 a Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizací, IČ:70983364.
(hlasování č. 39)
25/8/2/1

25/8/3

Koupaliště – rozšíření areálu a zadání pro zpracování
projektové dokumentace

Vzalo na vědomí výstupy z konzultací s externími projektanty záměru rozšíření
areálu městského koupaliště.
(hlasování č. 40)
25/8/3/1

25/8/4

Rekonstrukce sportovního hřiště u ul. Vrchlického

Vzalo na vědomí přípravu nové dokumentace rekonstrukce sportovních ploch
u ul. Vrchlického.
(hlasování č. 41)
25/8/4/1

25/8/5

Tvorba veřejných prostranství

Schválilo záměr tvorby veřejných prostranství a její zamýšlený rozsah dle návrhu
předloženého v příloze tohoto materiálu.
(hlasování č. 42)
25/8/5/1

25/8/6

Nákup svozového vozidla s nástavbou pro Technické služby
města Příbora, příspěvková organizace

Vzalo na vědomí informace o nákupu svozového vozidla s nástavbou pro
Technické služby města Příbora, příspěvková organizace.
(hlasování č. 43)
25/8/6/1
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25/8/7

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
členům rady města, předsedům výborů zastupitelstva města,
předsedům komisí rady města, členům výborů zastupitelstva
města a členům komisí rady města, jakož i příspěvku na úpravu
zevnějšku členům zastupitelstva města pověřených k přijímání
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
a k vítání občánků

Bod vyřazen.

25/8/8

Aktualizace Programu regenerace MPR Příbor na období
2018 - 2022

25/8/8/1 Schválilo aktualizaci Programu regenerace MPR Příbor na období 2018 - 2022.
(hlasování č. 44)

25/8/9

Návrh akcí Programu regenerace MPR na rok 2018

25/8/9/1 Schválilo návrh akcí Programu regenerace MPR na rok 2018.
(hlasování č. 45)

25/8/10 Discgolfové hřiště Příbor - vznikající spolek Discgolf club
Příbor
25/8/10/1 Vzalo na vědomí prezentaci k discgolfovému hřišti v lokalitě Z69.
(hlasování č. 6)

25/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

25/10

Zpráva návrhové komise

25/11

Závěr

Vyhotovila: Kateřina Vaňková
Dne: 02.11.2017

Datum: 06.11.2017

Datum: 06.11.2017

Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta

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