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U S N E S E N Í
8 . sc h ů z e R a d y m ě st a P ří b o ra k o n a n é d n e 1 2 . 0 3 . 2 0 1 9
v z a se d a c í m í st n o st i ra d y m ě st a o d 0 8 : 0 0 h o d i n .

1/8/RM/2019

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 8. schůze rady města.

2/8/RM/2019

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 8. schůze rady města, člena rady města, Ing. Milana Střelku.

3/8/RM/2019

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: Splněny úkoly: 6/4/RM/2019, 11/3/RM/2018, 9/5/RM/2019, 12/7/RM/2019, 7/7/RM/2019, 10/7/RM/2019,
18/7/RM/2019, 26/7/RM/2019, 8/7/RM/2019, 12/3/ZM/2019.

4/8/RM/2019

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
a) Zápis č. 2 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a sport v Příboře ze dne 11.02.2019
b) Plán práce Komise pro kulturu, cestovní ruch a sport v Příboře na 1. pol. r. 2019
c) Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Příbor ze dne 13.02.2019
d) Usnesení z 2. jednání Finančního výboru zastupitelstva města Příbor ze dne 13.02.2019
e) Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbor ze dne 11.02.2019
f) Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Hájov ze dne 18.02.2019
g) Zápis č. 2 z jednání a usnesení z Komise pro regeneraci MPR města Příbor ze dne 19.02.2019
h) Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Příbor ze dne 04.03.2019
i) Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Prchalov ze dne 06.03.2019.
II. Rada města schvaluje
Plán práce Komise pro kulturu, cestovní ruch a sport v Příboře na 1. pol. r. 2019.

5/8/RM/2019

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 3. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/8/RM/2019

Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 398/2018/SD mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 476 71 416, na akci "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v
Příboře II" se snížením celkové ceny díla o 699,05 Kč bez DPH dle předloženého materiálu.

7/8/RM/2019

Program dědictví města Příbora

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
"Pravidla pro přidělování finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor" dle přílohy č. 3 a návrh
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 4.

8/8/RM/2019
Prchalov

Přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2019 - kříž

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města schvaluje
přesun finančního příspěvku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ve výši 19 326 Kč na
umístění renovovaného kříže na Prchalově v rámci programu Dědictví do roku 2019.

9/8/RM/2019

Program regenerace MPR Příbor pro rok 2019

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro rok 2019 dle přiložené tabulky.

10/8/RM/2019
Žádost Společenství vlastníků Švermova 1325-1327 a Fučíkova 1328-1330,
Příbor o příspěvek na pořízení laviček
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města bere na vědomí
žádost Společenství vlastníků Švermova 1325-1327 a Fučíkova 1328-1330, Příbor o finanční spoluúčast města
Příbora na pořízení 6 ks laviček ke vchodům bytových domů č.p. 1325-1330.
II. Rada města nesouhlasí
s finanční spoluúčastí města Příbor ve prospěch Společenství vlastníků Švermová 1325-1327 a Fučíkova 13781330, Příbor na pořízení 6 ks laviček ke vchodům bytových domů č.p. 1325-1330, ve výši 50 % pořizovaných
nákladů a doporučuje iniciovat jednání s městem Příbor.

11/8/RM/2019

Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací v roce 2019

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města rozhoduje
na základě ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašovat v roce 2019 konkurz na
pracovní místo ředitele LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace.

12/8/RM/2019

Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací v roce 2019

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města rozhoduje

na základě ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašovat v roce 2019 konkurz na
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370.

13/8/RM/2019

Právo provést stavbu - CORSAT s. r. o. - optický kabel k budově radnice

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o právu provedení stavby "Příbor, ul. Freudova a Zámečnická, optická
infrastruktura", na pozemcích parc. č. 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 118, 120, 121, 122, 3281/5, 1447/1 a
1456/2, vše v k. ú. Příbor, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a stavebníkem CORSAT s. r. o., K Nemocnici
168/18, 741 01 Nový Jičín.

14/8/RM/2019
přípojka Zahálka

Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 1924/1, 1924/2 a 2369/1 k. ú. Příbor -

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor, p. č. 2374/7, Zahálka,
NNk" na pozemcích parc. č. 1924/1, 1924/2 a 2369/1 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu
zpracovaného RJGEO s. r. o., mezi městem Příbor a oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV, za jednorázovou úhradu ve výši 3 584 Kč včetně DPH.

15/8/RM/2019
Laník

Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 1924/1 a 2222/5 k. ú. Příbor - přípojka

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu "Příbor, p. č. 2222/4, Laník, NNk"
na pozemcích parc. č. 1924/1 a 2222/5 v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3240-380/2018
zpracovaného PLANGEO služby s. r. o., mezi městem Příbor a oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

16/8/RM/2019

Úprava povrchů ulic Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy ul. Křivá,
Tržní a Pod Hradbami, Příbor".
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor".
Termín: 15.03.2019

17/8/RM/2019

Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města bere na vědomí
informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace.

18/8/RM/2019

Veřejná zakázka "Těžba dříví v roce 2019 v městských lesích Příbor" - zrušení

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města rozhoduje

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci akce "Těžba dříví v roce 2019 v městských lesích Příbor" z
důvodu nepodání žádné nabídky.

19/8/RM/2019
Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391,
742 72 Mořkov, o finanční podporu charitativní akce
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Mořkov, Za Sušárnou 391, IČ 27019195, z rozpočtu
města, paragrafu 4349, finanční dar ve výši 2 000 Kč na podporu 11. setkání postižených a opuštěných dětí
z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Příbor a Fondem pro
opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Mořkov, Za Sušárnou 391, IČ 27019195.

20/8/RM/2019
Kočky, Bohumín

Schválení darovací smlouvy o poskytnutí jednorázového penežního daru -

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu v předloženém znění uzavřenou mezi městem Příbor a Kočky Bohumín, z.s., se sídlem Ostravská
84, 735 51 Bohumín, IČ 02641887 (dále jen "spolek"), jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 3
000 Kč za účelem podpory činnosti spolku.

21/8/RM/2019
Schválení darovací smlouvy o poskytnutí jednorázového peněžního daru Záchranná stanice, Bartošovice
(č. bodu programu: 21)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu v předloženém znění uzavřenou mezi městem Příbor a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchrannou
stanici živočichů a návštěvnickým střediskem Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 58 Bartošovice, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 6 000 Kč za účelem podpory o sovu pálenou umístěnou
v záchranné stanici živočichů v Bartošovicích.

22/8/RM/2019

Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a.s. pro období 2019-2022

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72, IČ 258 72 826,
delegovalo jako zástupce města pro výkon všech práv akcionáře pana Mgr. Pavla Netušila, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Delegace zástupce města, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách
(řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne 30.06.2022 včetně.
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. arch. Janu Malíkovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ .

23/8/RM/2019

Pořadník pro přidělení obecních bytů do nájmu

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s Čl. XV odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1/2018 na základě stížností na
narušování občanského soužití o změně pořadí žadatelky o byt paní ░░░░ ░░░░ ░░ v pořadníku na pronájem
obecního bytu o velikosti 2+1 na období od 01.04.2019 do 30.09.2019, dle předloženého návrhu.

II. Rada města schvaluje
pořadník pro přidělení obecních bytů v Příboře o velikosti 1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od 01.04.2019
do 30.09.2019 dle předloženého návrhu.

24/8/RM/2019

Žádost o poskytnutí finančního daru - Nadační fond Gaudeamus, Cheb

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu v předloženém znění uzavřenou mezi městem Příbor a Nadačním fondem GAUDEAMUS se
sídlem Nerudova 7, 350 02 Cheb, IČ 25228633, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč
na podporu organizace XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR, která se uskuteční v roce
2019 v Chebu.

25/8/RM/2019

Kotlíkové dotace - 2. výzva, proplacení 3. části

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 2. výzva" - část 3., mezi městem Příbor a
Moravskoslezským krajem v předloženém znění, a to v návaznosti na "Smlouvu o spolupráci při registraci projektu
- Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" uzavřenou dne 12.07.2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 18.01.2018.

26/8/RM/2019

Veřejná zakázka Rekonstrukce elektroinstalace U Tatry

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p.
1486-1488 ul. U Tatry v předloženém znění.

27/8/RM/2019

Úprava nájemného v obecních bytech

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města rozhoduje
o zvýšení nájemného v obecních bytech dle předloženého návrhu.

28/8/RM/2019

Pronájem bytů v domě Jičínská 54

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města rozhoduje
pronajmout byty v domě na ulici Jičínská č.p. 54 za nabídku nejvyššího nájemného.

29/8/RM/2019

Zapojení města Příbor do aktivity integrace systémů řízení kvality

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města souhlasí
se zapojením města Příbor do aktivity integrace systémů řízení kvality a ukládá tajemníkovi MÚ aktivní součinnost
v dané oblasti, stanovení příslušného pracovního týmu a kontaktní osoby. Účast je bezplatná, aktivita zahrnuje
externí metodickou podporu a je realizována v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem
"Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21".

30/8/RM/2019

Pořízení spisové služby pro příspěvkové organizace

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 7 ke smlouvě č. 77/2012/RS/OVS o udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA
Radnice mezi městem Příbor a VERA, spol. s. r. o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, jehož předmětem je
dodávka spisové služby pro Technické služby města Příbor, příspěvková organizace a Mateřské školy Pionýrů,
příspěvková organizace v předloženém znění.

31/8/RM/2019

Plnění usnesení č. 18/7/RM/2019 - aktuální stav

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města ruší
usnesení č. 18/7/RM/2019.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. předložit vyhodnocení dopravního režimu na ulicích ČSA a Zámečnická.
Termín: 11.06.2019
2. Ing. Jaroslav Venzara
2.1. projednat cyklokoncepci města Příbora ve Stavební komisi rady města.
Termín: 19.04.2019
3. vedoucímu odboru ISM
3.1. projednat projekt parkoviště na ulicích ČSA a Zámečnické ve Stavební komisi rady města.
Termín: 19.04.2019

32/8/RM/2019

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

33/8/RM/2019

Plnění úkolu 3/87/RM/2018 "Koncepce lesního hospodářství města Příbor"

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města bere na vědomí
"Koncepci lesního hospodářství města Příbor".
II. Rada města ruší
plnění úkolu 3/87/RM/2018 "Koncepce lesního hospodářství města Příbor".

34/8/RM/2019

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města bere na vědomí
informaci vedoucího Odboru organizačních a správních činností o naložení s přijatými věcmi z exekuce Koniuchová
dle usnesení rady města č. 26/5/RM/2019.
II. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.

35/8/RM/2019
Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a
provoz pro rok 2019
(č. bodu programu: 36)
I. Rada města rozhoduje
přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz pro rok 2019 žadatelům veřejnou
finanční podporu na činnost a provoz následovně:
P. Č.
1.
2.
3.
4.

NÁZEV ŽADATELE
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Příbor
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Příbor
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Příbor
Fotoklub Příbor, z.s.

SCHVÁLENÁ ČÁSTKA
(v Kč)
29 000
23 000
20 000
19 000

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HC NOVATOP HÁJOV, z.s.
Horolezecký oddíl Příbor z.s.
KČT, oddíl Příbor
Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV
Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.
Příborský ochotnický spolek ŠTĚK
Přídlo, z.s.
SKDG Příbor, z.s.
Svaz letců Příbor, z.s.
Celkem

17 000
14 000
14 000
24 000
12 000
21 000
21 000
20 000
19 000
253 000

36/8/RM/2019
Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální
služby pro rok 2019
(č. bodu programu: 37)
I. Rada města rozhoduje
přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2019 žadatelům veřejnou
finanční podporu na sociální služby následovně:
P. Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NÁZEV ŽADATELE

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA (v Kč)

POSKYTOVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Domov
Hortenzie, Domov pro seniory, identifikátor sociální
příspěvková organizace služby: 4573702
Domov
se
zvláštním
režimem,
Charita Ostrava
identifikátor sociální služby: 9564778
Terénní program na Novojičínsku,
Renarkon, o.p.s.
identifikátor sociální služby: 2150312
Denní stacionář EDEN Nový Jičín,
Slezská diakonie
identifikátor sociální služby: 1437997
Chráněné dílny EFFATHA Nový Jičín,
Slezská diakonie
identifikátor sociální služby: 4512437
Poradna rané péče MATANA, identifikátor
Slezská diakonie
sociální služby: 8788535
Společnost
Raná péče, identifikátor sociální služby:
pro ranou péči, pobočka
4287928
Ostrava
Celkem

37/8/RM/2019
2019

10 000
5 400
25 000
7 000
8 000
30 000
10 000
95 400

Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory - grantu pro rok

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města rozhoduje
přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory - grantu pro rok 2019 žadatelům veřejnou finanční
podporu - granty následovně:
P. Č.

NÁZEV ŽADATELE

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA (v Kč)

NÁZEV PROJEKTU

BAV klub Příbor, středisko volného
11. bubenická párty
času, s.r.o
2.
Zahrady v tanci 2019
Bc. Jan Tyllich, DiS
LDance City Camp 2019
3.
příměstský taneční tábor
1.

14 500
9 000
-

4 500

4.
Lysá hora
KČT, odbor Příbor
5.
Janáčkovy chodníčky
Masarykovo gymnázium, Příbor, VII. ročník oblastního turnaje
6.
p.o.
"Gypri Scabble Tournament"
7. Moravskoslezský kynologický svaz XVI. Memoriál Bruno Sochora
8. ZO 20403 Kynologický klub Příbor Mikulášské závody
Myslivecké letní odpoledne,
svatojánské ohně a metání metel
Dětský karneval
Kácení máje
Občanské sdružení KLOKOČOV z.s. s programem pro děti
Volejbalový turnaj
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční rukodělný jarmark a
Sdílená kancelář CC Příbor, s.r.o.
Restaurant Day
Turnaj pro veřejnost
Krajský přebor Příbor
SKDG Příbor z.s.
5. OPEN Příbor
6. OPEN Příbor
7. OPEN Příbor
PŘÍBORSKÝ
SOKOLŠLAP
REKREAČNÍ
CYKLOTURISTICKÁ
AKCE
Tělocvičná jednota Sokol Příbor
Mikulášský turnaj v ringu o
putovní pohár Sokola Příbor
Memoriál Milana Strakoše ve
stolním tenise
Základní
organizace
Českého
Vinobraní 2019
zahrádkářského svazu Hájov
Celkem

3 000
3 000
5 000
6 500
3 500

9. Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV

7 500

10.

4 000

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

3 000
2 000
1 500
4 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
7 500
3 000
4 500
5 500
99 000

38/8/RM/2019
Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně
technické základny pro rok 2019
(č. bodu programu: 39)
I. Rada města rozhoduje
přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na materiálně technickou základnu pro rok 2019
žadatelům veřejnou finanční podporu na materiálně technickou základnu následovně:
P. Č.
NÁZEV ŽADATELE
1. Junák - český skaut, středisko Příbor, z.s.
Celkem

SCHVÁLENÁ ČÁSTKA (v Kč)
41 000
41 000

39/8/RM/2019
Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na prevenci
kriminality pro rok 2019
(č. bodu programu: 40)
I. Rada města rozhoduje

přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na prevenci kriminality pro rok 2019 žadatelům
veřejnou finanční podporu na prevenci kriminality následovně:

P. Č.

NÁZEV ŽADATELE

1. SH ČMS - SDH Hájov
2. Tělocvičná jednota Sokol Příbor
3. Tělocvičná jednota Sokol Příbor

NÁZEV PROJEKTU
Víkendový pobyt pro mladé
hasiče
9. ročník Příborských deskovek
Okresní bodovací turnaj mládeže
ve stolním tenise
Adaptační pobyt žáků 6. ročníků

4. ZŠ Příbor, Jičínská 486
BAV klub Příbor, středisko volného
5.
Hec víkend
času, s.r.o.
Tanec pro všechny - víkend plný
6. Bc. Jan Tyllich, DiS.
pohybu
Masarykovo gymnázium, Příbor,
7.
Začátek...
příspěvková organizace
Celkem

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA
(v Kč)
24 000
5 000
3 000
30 000
26 000
24 000
8 000
120 000

Projednané body bez přijatého usnesení.
Prodej části pozemku parc. č. 1320/1 k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
prodej části pozemku parc. č. 1320/1 v k. ú. a obci Příbor panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , dle jeho žádosti ze dne 04.06.2018.

Plnění úkolu 19/5/RM/2019 Příprava discgolfového hřiště
(č. bodu programu: 25)
I. Rada města bere na vědomí
informace ohledně dispozic, řešení a finanční náročnosti obou variant lokalit vhodných pro zřízení discgolfového
hřiště.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

