Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 28. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 21.03.2018
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, 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:
28/01
Zahájení, schválení programu
28/01/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
28/01/2
Schválilo změnu pořadí projednání bodu 28/08/2 - Žádost o souhlas
s provozováním soukromé základní školy na území města.
(hlasování č. 2)
28/01/3
Schválilo upravený program svého 28. zasedání.
(hlasování č. 3)

28/02

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 72. schůze
RM do 74. schůze RM.
(hlasování č. 4)
28/02/1

28/03

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení

Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání
ZM.
(hlasování č. 5)
28/03/1

28/04

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. 6)
28/04/1

28/05

Zprávy z činnosti výborů ZM

28/05/1
Vzalo na vědomí zápis č. 28 z jednání FV ze dne 14.02.2018.
(hlasování č. 7)
28/05/2
Vzalo na vědomí zápis č. 34 z jednání OV Prchalov ze dne 31.01.2018.
(hlasování č. 8)
28/05/3
Vzalo na vědomí zápis č. 35 z jednání OV Prchalov ze dne 07.03.2018.
(hlasování č. 9)
28/05/4
Vzalo na vědomí zápis č. 37 z jednání OV Hájov ze dne 01.12.2017.
(hlasování č. 10)
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28/05/5
Vzalo na vědomí zápis č. 38 z jednání OV Hájov ze dne 22.01.2018.
(hlasování č. 11)
28/05/6
Vzalo na vědomí zápis č. 39 z jednání OV Hájov ze dne 26.02.2018.
(hlasování č. 12)

28/06

Majetkoprávní záležitosti

28/06/1

Prodej části pozemku parc. č. 2178/46 k. ú. Příbor –
<anonymizováno>

Neschválilo prodej části pozemku parc. č. 2178/46 v k. ú. a obci Příbor panu
<anonymizováno> dle jeho žádosti ze dne 24.11.2017.
(hlasování č. 14)
28/06/1/1

28/06/2

Dodatek – Lávka přes obchvat

Souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1, v předloženém znění, ke smlouvě
č. NJD-205-13-58-KU ze dne 04.11.2013, upravujícího způsob
majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby „Lávka pro pěší a cyklisty
přes obchvat silnice I/58“ mezi investorem stavby městem Příbor a vlastníkem
pozemků dotčených stavbou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle.
(hlasování č. 15)
28/06/2/1

28/06/3

Kupní smlouva – objekt č. p. 54, pozemky parc. č. 1394 a 1395/1
k. ú. Příbor – <anonymizováno>

Souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy, v předloženém znění, pro odkoupení
nemovitostí – pozemku parc. č. 1394, jehož součástí je budova č. p. 54
a pozemku parc. č. 1395/1, od manželů <anonymizováno>.
(hlasování č. 16)
28/06/3/1

28/06/4

Prodej pozemku parc. č. 1320/7 k. ú. Příbor – <anonymizováno>

Neschválilo prodej pozemku parc. č. 1320/7 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 141 m2 v k. ú. a obci Příbor.
(hlasovaní č. 17)
28/06/4/1

28/06/5

Lokalita Za školou Npor. Loma – realizace plochy Z43

Schválilo prodejní cenu nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma
odvozenou ze všech vynaložených nákladů na přípravu lokality ve výši
100 Kč/m2 u částí pozemků dotčených ochranným pásmem VVN
a 1 090 Kč/m2 u pozemků a jejich částí bez dotčení ochranným pásmem.
K těmto cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.
(hlasovaní č. 18)
28/06/5/2
Stanovilo jako způsob prodeje nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma
formu veřejného licitačního řízení.
(hlasovaní č. 19)
28/06/5/3
Schválilo rozdělení předmětu prodeje nemovitostí na právo stavby dle § 1240
zákona č. 89/2012 Sb. a samotný pozemek, v poměru 9 : 1 z konečné kupní
ceny.
(hlasovaní č. 20)
28/06/5/1
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Schválilo „Manuál regulativů zástavby Lokality Za školou (Z43)“,
v předloženém znění, stanovující podmínky pro realizaci staveb v lokalitě.
(hlasovaní č. 21)

28/06/5/4

Uložilo zpracovat pravidla pro prodej nemovitostí v Lokalitě Za školou
(Z43), se zapracováním kalkulací, postupů a zásad, vycházejících
z usnesení 28/06/5/1, 28/06/5/2, 28/06/5/3 a 28/06/5/4.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 05/2018
(hlasovaní č. 22)
28/06/5/5

28/07

Hlavní program

28/07/1

Návrh RO č. 1 rozpočtu města Příbora na rok 2018

Schválilo rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Příbora na rok 2018
v členění finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu rozpočtového
opatření č. 1.
(hlasovaní č. 23)
28/07/1/2
Vzalo na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok
2018 po rozpočtovém opatření č. 1:
28/07/1/1

Příjmy

196 093,00 tis. Kč

Výdaje

286 844,00 tis. Kč

Financování

90 751,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města
Příbor na rok 2018 o 2 501,00 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města
Příbor na rok 2018 o 49 966,00 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města
Příbor na rok 2018 o 47 465,00 tis. Kč

(hlasovaní č. 24)

28/07/2

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne
13.02.2017

Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne
13.02.2017 mezi bankou Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00 a klientem Městem Příbor, Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod názvem
„Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ za podmínek
uvedených v předloženém znění dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017.
(hlasovaní č. 25)
28/07/2/2
Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017.
(hlasovaní č. 26)
28/07/2/1

28/07/3

Návrh smlouvy o úvěru s poskytnutím peněžních prostředků
formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč na financování
projektu pod názvem Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici
Jičínské v Příboře

28/07/3/1

Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru č. 0317727419“ s poskytnutím peněžních
prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč mezi bankou
Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
a klientem Městem Příbor, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za
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účelem financování projektu pod názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247
na ulici Jičínské v Příboře“ s datem splatnosti úvěru k 20.12.2024
a s pohyblivou úrokovou sazbou , která se skládá z referenční sazby 1-měsíční
PRIBOR a marže v pevné výši 0,11% ročně a dále za podmínek uvedených
v předloženém znění smlouvy o úvěru č. 0317727419.
(hlasovaní č. 27)
28/07/3/2
Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření „Smlouvy o úvěru
č.0317727419“ s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru
ve výši 5 000 000,00 Kč.
(hlasovaní č. 28)

28/07/04

Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na
činnost a provoz pro rok 2018

28/07/4/1

Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost
a provoz pro rok 2018 žadatelům veřejnou finanční podporu na činnost
a provoz následovně:

P. Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NÁZEV ŽADATELE
Academia Via Familia z. s.
Basketbalový klub Příbor z. s.
BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o.
Bc. Jan Tyllich, DiS.
FK PRIMUS Příbor z. s.
Junák - český skaut, středisko Příbor, z. s.
Kynologický klub Příbor
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Společnost přátel Dechového orchestru mladých
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní
organizace Příbor
Tělocvičná jednota Sokol Příbor
Tělovýchovná jednota Příbor z. s.
Tenisový klub Příbor, z. s.
Základní umělecká škola, p.o. Příbor

10
11
12
13
14
Celkem
(hlasovaní č. 29)

SCHVÁLENÁ ČÁSTKA (v Kč)
32 713
301 348
162 913
55 435
136 739
73 678
24 391
61 304
91 478
35 496
226 826
352 870
82 070
109 739
1 747 000

28/07/05

Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory
materiálně technické základny pro rok 2018

28/07/5/1

Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně
technické základny pro rok 2018 žadatelům veřejnou finanční podporu na
materiálně technickou základnu následovně:
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P. Č.
NÁZEV ŽADATELE
1
Myslivecký spolek Příbor I.
2
Tělocvičná jednota Sokol Příbor
3
Tělovýchovná jednota Příbor
Celkem
(hlasovaní č. 30)

SCHVÁLENÁ ČÁSTKA (v Kč)
74 530
480 100
363 109
917 739

28/07/6

Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na
sociální služby pro rok 2018

28/07/6/1

Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální
služby pro rok 2018 žadatelům veřejnou finanční podporu na sociální služby
následovně:
Název žadatele

Poř. č.
1

2

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s.
(Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor,
identifikátor sociální služby: 2783752)
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s.
(Osobní asistence Novojičínsko, identifikátor sociální služby: 8796301)

Schválená
částka (v Kč)
67 913

32 435

3

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě (Pečovatelská služba Příbor,
identifikátor sociální služby: 9602799)

700 000

4

Charita Frýdek-Místek (Domov se zvláštním režimem, identifikátor
sociální služby: 6230469)

38 870

5

Seniorcentrum OASA s.r.o. (Domov pro seniory, identifikátor sociální
služby: 3411698)

17 000

6

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. (Azylový dům,
identifikátor sociální služby: 1671610)

7

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. (Odlehčovací služba,
identifikátor sociální služby: 2012478)
Celkem

0
176 782
1 033 000

(hlasovaní č. 31)

28/07/7

Bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2017

Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a veřejném pořádku na území
města Příbora za rok 2017.
(hlasovaní č. 32)
28/07/7/1

28/07/8

Informace o rozpracovanosti investičních akcí města Příbora

Vzalo na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti investičních akcí města
Příbora v roce 2018.
(hlasovaní č. 33)
28/07/8/1

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č. 28, ze dne 21.03.2018

5 / 11

28/07/9

Program regenerace MPR pro rok 2018

28/07/9/1

Schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR pro rok
2018.

(hlasovaní č. 34)

28/08

Organizační záležitosti

28/08/1

Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a.s.

Delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní,
Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., nar. 17.05.1956, bytem Vrchlického 944,
Příbor, PSČ 742 58.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek
dne 25.05.2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné
hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané
za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu
Ing. Bohuslavu Majerovi, nar. 18.1.1955, bytem Myslbekova 1070, Příbor,
PSČ 742 58.
(hlasovaní č. 35)
28/08/1/1
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Žádost o souhlas s provozováním soukromé základní školy na
území města

28/08/2

28/08/2/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasovaní č. 13)

Koupaliště – rozšíření areálu

28/08/3

Schválilo podobu funkčního a provozního rozložení ploch areálu městského
koupaliště.
(hlasovaní č. 36)
28/08/3/2
Schválilo zadání projektové dokumentace ve dvou etapách a to:
ETAPA I. - Prostor nové odstavné plochy pro vozidla s návazností na nové
umístění vstupu pro pěší a oplocení areálu koupaliště
ETAPA II. - Nové uspořádání areálu městského koupaliště s doplněním
vodních atraktantů.
(hlasovaní č. 37)
28/08/3/1

Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace

28/08/4

Vzalo na vědomí informace k podaným a připravovaným žádostem města
o dotace.
(hlasovaní č. 38)
28/08/4/1

28/09

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

28/10

Zpráva návrhové komise

28/11

Závěr

Vyhotovila: Kateřina Vaňková
Dne: 21.03.2018

Datum: 24.03.2018

Datum: 22.03.2018

Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta

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