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1/58/RM/2021

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 58. schůze rady města.

2/58/RM/2021

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 58. schůze rady města člena rady města, paní Ivanu Žárskou.

3/58/RM/2021

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkol: 7/23/RM/2020.

4/58/RM/2021

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 22. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/58/RM/2021
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových
organizací a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. vypracovat a předložit radě města k posouzení seznam pozemků v majetku města, mimo pozemků
situovaných v městské památkové rezervaci, které jsou pro budoucí rozvojové plány města bez účelného
využití a jejichž vlastnictví nemá pro město v současné době zásadní ekonomický význam.
Termín: 30.06.2022

6/58/RM/2021

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zápis č. 21 z KPOZ ze dne 01.11.2021
Zápis č. 21 z Komise pro regeneraci MPR ze dne 09.11.2021
Zápis č. 24 ze SK ze dne 15.11.2021
Zápis č. 26 z FV ze dne 10.11.2021 včetně usnesení
Zápis č. 19 z Komise KCRaS ze dne 15.11.2021
Zápis č. 20 z Komise KCRaS ze dne 25.11.2021.

7/58/RM/2021

Prodej části pozemku parc. č. 3252/1 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit prodej části pozemku parc. č. 3252/1 v k. ú. Příbor dle žádosti pana Milana Bittnera, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ dle jeho žádosti ze dne 30.08.2021.

8/58/RM/2021

Směna pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora - Skarab s. r. o.

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu záměr města směnit v rámci investiční akce
"Stavební úpravy chodníku na ul. Tovární" nemovitosti v k. ú. Klokočov u Příbora - část pozemku parc.
č. 180/2 o výměře 103,4 m2 z majetku města Příbora za části pozemků parc. č. 184/4, 184/7 a 183
o souhrnné výměře 15,1 m2 z majetku Skarab s. r. o., IČO 25857631, za podmínek:
• náklady spojené s převodem nemovitostí (vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad
práva do katastru nemovitostí apod.) ponesou obě strany rovným dílem
• rozdíl ve výměrách směňovaných nemovitostí bude uhrazen částkou kalkulovanou sazbou
100 Kč/m2.
Termín: 17.12.2021
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu nemovitostí v k. ú. Klokočov u Příbora - část pozemku parc. č. 180/2 o výměře 103,4 m2 z majetku
města Příbora za části pozemků parc. č. 184/4, 184/7 a 183 o souhrnné výměře 15,1 m2 z majetku Skarab s. r. o.,
IČO 25857631, za podmínek:
• náklady spojené s převodem nemovitostí (vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad práva do
katastru nemovitostí apod.) ponesou obě strany rovným dílem
• rozdíl ve výměrách směňovaných nemovitostí bude uhrazen částkou kalkulovanou sazbou 100 Kč/m2.

9/58/RM/2021

Souhlas s provedením stavby na pozemku parc. č. 407 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města souhlasí
s provedením dočasné stavby pergoly na pozemku parc. č. 407 v k. ú. Příbor dle žádosti Martina a Kateřiny
Okáčových, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ze dne 10.11.2021. Provedení stavby dle důvodové zprávy.

10/58/RM/2021

Předprostor prodejny COOP a DPS směrem k ul. Jičínské

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města souhlasí
v rámci rozpočtového opatření města Příbora č. 6 na rok 2021 s převodem částky ve výši 145 000 Kč určené na
zpracování studie předprostoru budov COOP a DPS z ODPA 3635 na ODPA 2219.

11/58/RM/2021
Nerudova

Smlouvy pro Vybudování a provozování kogenerační jednotky v kotelně

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku tepelné energie mezi
TP PŘÍBOR s.r.o. jako budoucím odběratelem a ČEZ Energo s.r.o. se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 - Michle,
IČO 29060109 jako budoucím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka tepelné energie z kogenerační jednotky
do SZTE Příbor, ve znění dle přílohy č. 4.
II. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi TP PŘÍBOR s.r.o.
jako pronajímatelem a ČEZ Energo s.r.o. se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 - Michle, IČO 29060109
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č. p. 146 na ulici Nerudova
v Příboře, za účelem umístění kogenerační jednotky, ve znění dle přílohy č. 5.
III. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření Smlouvy o obstarávání KGJ mezi TP PŘÍBOR s.r.o.
jako příkazníkem a ČEZ Energo s.r.o. se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 - Michle, IČO 29060109 jako příkazcem,
jejímž předmětem je obstarávání provozu kogenerační jednotky v budově č. p. 146 na ulici Nerudova v Příboře, ve
znění dle přílohy č. 6.
IV. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření Smlouvy o zajištění dodávek zemního plynu mezi
TP PŘÍBOR s.r.o. jako dodavatelem a ČEZ Energo s.r.o. se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 - Michle, IČO 29060109
jako odběratelem, jejímž předmětem je zajištění dodávek plynu pro zdroj KVET v budově č. p. 146 na ulici
Nerudova v Příboře, ve znění dle přílohy č. 7.

12/58/RM/2021

Cena tepelné energie TP PŘÍBOR s.r.o. pro rok 2022

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. cenu tepelné energie systému zásobování teplem TP PŘÍBOR s.r.o. pro
rok 2022 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1, var. B.

13/58/RM/2021

Vyhlídková stavba pro rozvoj turistiky místního i regionálního významu

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města souhlasí
se záměrem OIRSM v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. starostovi
1.1. města projednat navržený záměr s vedením SmVaK Ostrava, a. s.
Termín: 22.01.2022

14/58/RM/2021

Přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2022

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města doporučuje
schválit přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví ve výši 15 000 Kč na sanaci vlhkého zdiva
a obnovu fasády hřbitovní kaple Františka Serafinského v Příboře do roku 2022.

15/58/RM/2021
Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické služby
města Příbora - dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 0252/2021
(č. bodu programu: 15)

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0252/2021 v předloženém znění mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda
Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností ŠMÍD STAVEBNÍ s. r. o., Hranečník 2124/11a, Slezská
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 26874199 upravující cenu díla, která se snižuje o -3 016,00 Kč s DPH.

16/58/RM/2021
Schválení darovací smlouvy o poskytnutí jednorázového peněžního daru Záchranná stanice, Bartošovice
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu v předloženém znění uzavřenou mezi městem Příborem a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
Záchrannou stanicí živočichů a návštěvnickým střediskem Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 58
Bartošovice, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč za účelem podpory péče o volně
žijící živočichy umístěných v záchranné stanici živočichů v Bartošovicích. Podpis smlouvy je vázán na uvolnění
prostředků zastupitelstvem města v rozpočtu na rok 2022.

17/58/RM/2021

Kotlíkové dotace - 4. výzva

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit zájem města Příbora o spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí.

18/58/RM/2021

Ceník Technických služeb v oblasti odpadového hospodářství

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
ceník služeb Technických služeb města Příbora, p. o. v oblasti odpadového hospodářství.

19/58/RM/2021

Provozování kompostárny Točna Příbor v letech 2022-2026

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městy Příbor, Kopřivnice a společností SUEZ CZ a. s. se sídlem
Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, jejímž předmětem je provozování kompostárny Točna Příbor
v letech 2022-2026.

20/58/RM/2021
Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2022 a střednědobé výhledy
rozpočtů na období 2023-2024
(č. bodu programu: 21)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, IČO 70983364 dle předloženého materiálu přílohy č. 1 a č. 2.
II. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 příspěvkové organizace Mateřské
školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, IČO 64125891 dle předloženého materiálu přílohy č. 3 a č. 4.
III. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 Základní školy Npor. Loma, Příbor,
Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, IČO 70983356 dle předloženého materiálu přílohy č. 5 a
č. 6.
IV. Rada města schvaluje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 příspěvkové organizace Základní školy
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČO 47657707 dle předloženého materiálu přílohy č. 7 a č. 8.
V. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 příspěvkové organizace Školní jídelny
Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, IČO 70929220 dle předloženého materiálu přílohy č. 9 a č. 10.
VI. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času,
příspěvkové organizace, IČO 75088398 dle předloženého materiálu přílohy č. 11 a č. 12.
VII. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 Technických služeb města Příbora,
příspěvkové organizace, IČO 00143651 dle předloženého materiálu přílohy č. 13 a č. 14.

21/58/RM/2021

Návrh rozpočtového opatření č. 6 města Příbora na rok 2021

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 6 města Příbora na rok 2021 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového opatření č. 6:
což je navýšení o 258 500 Kč oproti upravenému rozpočtu
Příjmy
197 988 000 Kč
po schváleném RO č. 5.
Výdaje

264 793 000 Kč

Financování 66 805 000 Kč

což je navýšení o 258 500 Kč oproti upravenému rozpočtu
po schváleném RO č. 5.
což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po
schváleném RO č. 5.

22/58/RM/2021
Metodický pokyn pro zpracování výroční zprávy o činnosti mateřské školy a
školského zařízení města Příbora
(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
Metodický pokyn pro zpracování výroční zprávy o činnosti mateřské školy a školského zařízení města Příbora dle
předloženého návrhu s účinnosti od 01.01.2022.

23/58/RM/2021

Petice na podporu zachování CETRATu

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města bere na vědomí
založení petice na podporu zachování CETRATu, jako pobočky Muzea Novojičínska v piaristickém klášteře
v Příboře.

24/58/RM/2021
Příboře
(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje

Návrh pořadníků pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v

pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 01.01.2022 do
30.06.2022.

25/58/RM/2021

Pořadníky na přidělení obecních bytů

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
pořadníky pro přidělení obecních bytů v Příboře o velikosti 1+1 a 2+1 do nájmu na období od 01.01.2022 do
31.12.2022 dle přiloženého návrhu.

26/58/RM/2021

Podnájem bytu na ul. Štramberská 1354

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města souhlasí
na základě žádosti paní Adély Šimíčkové s přenecháním bytu č. 4 na adrese Štramberská 1354 v Příboře do
podnájmu na dobu určitou dle přiložené podnájemní smlouvy.

27/58/RM/2021

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Nákup vratných zálohovaných kelímků
(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
nákup vratných zálohovaných kelímků, které budou používány při příležitosti konání akcí pořádaných městem a
nabízeny k prodeji v TIC.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

