MĚSTO PŘÍBOR
Rada města Příbora

USNESENÍ
ze 75. schůze Rady města Příbora konané dne 04.04.2018
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, stanoví-li 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.
______________________________________________________________________

75/01

Program schůze RM

75/01/1
75/01/2

Vložila do programu bod 75/41 – Obtížně vymahatelná pohledávka.
Vložila do programu bod 75/42 – Žádost obce Skotnice s vyhlášením nálezu psa
v obci Skotnice.
Schválila upravený program 75. schůze RM.

75/01/3

75/02

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

75/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: 37/14/3, 68/30/3
Splněné úkoly: 71/46/2, 73/31/3, 73/38/2, 71/04/3, 69/10/1, 71/28/1, 73/30/2,
68/05/1, 73/40/2, 74/15/2, 74/21/1

75/03

Zápisy z jednání komisí a výborů

75/03/1
75/03/2
75/03/3
75/03/4
75/03/5
75/03/6

Vzala na vědomí zápis č. 33 z MPR ze dne 06.03.2018.
Vzala na vědomí zápis č. 39 z OV Hájov ze dne 26.02.2018.
Vzala na vědomí zápis č. 35 z OV Prchalov ze dne 07.03.2018.
Vzala na vědomí zápis č. 20 z KKCR ze dne 14.02.2018.
Vzala na vědomí zápis č. 21 z KKCR ze dne 14.03.2018.
Vzala na vědomí zápis č. 36 z KPOZ ze dne 05.03.2018.

75/04 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
75/04/1 Vzala na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 28. zasedání
Zastupitelstva města Příbora.

75/05

Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů

75/06

Informace, podněty a připomínky členů RM

75/07

Volba člena RM pověřeného ověřením zápisu

75/07/1 Pověřila ověřením zápisu ze 75. schůze rady města, člena rady města, p. Ivanu
Žárskou.

75/08

Seznam přijatých darů na Obecní Valentýnský ples 2018

75/08/1 Schválila seznam přijatých darů na Obecní Valentýnský ples, konaný 17. 02. 2018.
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75/09

LUNA Příbor – osobní hodnocení ředitelky střediska volného času

75/09/1 Schválila osobní hodnocení k platu ve výši podle předloženého návrhu ke dni
01.03.2018 u ředitelky LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o., p. Lence
Nenutilové.

75/10

Zástupce města Příbora k projednávání pozemkových úprav

75/10/1 Udělila plnou moc p. Lence Habdasové, úřednici Odboru investic a správy majetku
MÚ v Příboře, k zastupování města Příbor, se sídlem Nám. S. Freuda 19, 742 58
Příbor, IČ: 00298328, při projednávání komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Příbor a Prchalov.

75/11

Návrh na určení bytu k sociálnímu účelu

75/11/1 Určila byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě č.p. 291 na ul. Místecká, Příbor, k sociálnímu
účelu a pověřila Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor k přidělování
uvolněného bytu žadatelům v tíživé sociální a bytové situaci na dobu určitou.

75/12 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok
2017
75/12/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit Závěrečnou zprávu o výsledku
inventarizace majetku města Příbora za rok 2017.

75/13

Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha

75/13/1 Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha“ v předloženém
znění.
75/13/2 Uložila zveřejnit na úřední desce výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků
na ul. Svatopluka Čecha“.
Z: vedoucí OISM
T: ihned

75/14

Oprava komunikací v Příboře

75/14/1 Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Oprava komunikací v Příboře“ v předloženém znění.
75/14/2 Uložila zveřejnit na úřední desce výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava komunikací v Příboře“.
Z: vedoucí OISM
T: ihned

75/15

Most přes Klenos – ul. 9 května

75/15/1 Vzala na vědomí zprávu o zveřejnění výzvy vlastníkům k převzetí opuštěné věci –
most přes vodní tok Klenos na pozemku parc. č. 820/3 v k. ú. Klokočov u Příbora.
75/15/2 Doporučila zastupitelstvu města převzít do majetku města opuštěnou věc – most
přes vodní tok Klenos na pozemku parc. č. 820/3 v k. ú. Klokočov u Příbora v účetní
hodnotě 121.300 Kč.

75/16

Plnění usnesení č. 44/28/2 - Informace o vydaných stanoviscích
ke stavebním záměrům

75/16/1

Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných
stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním
záměrům za 1. čtvrtletí 2018.
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75/17

Most přes Sýkoreček – věcné břemeno na pozemku parc. č. 2638/11
k. ú. Příbor, Povodí Odry s. p.

75/17/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a o právu provést stavbu pro stavbu „Oprava mostu M-04 přes
Sýkoreček, Příbor“ na pozemku parc. č. 2638/11 v k. ú. a obci Příbor, mezi
vlastníkem pozemku Povodím Odry s. p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
a stavebníkem městem Příbor. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene
bude kalkulována sazbou 75 Kč/m², minimálně však 1.000 Kč, plus DPH v zákonné
výši. Další náklady související se zřízením věcného břemene ponese město Příbor.

75/18

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 389 k. ú. Klokočov u Příbora –
NTL přípojka <anonymizováno>, GasNET s. r. o.

75/18/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, v předloženém znění,
pro stavbu NTL plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 389 v k. ú. Klokočov
u Příbora, v rozsahu dle geometrického plánu č. 887-70719/2018 zpracovaného
ValMezgeo s. r. o., mezi oprávněným GasNet s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí
nad Labem, povinným městem Příbor a investorem panem <anonymizováno>,
<anonymizováno>,
na
dobu
neurčitou
za
jednorázovou
úhradu
ve výši 1.000 Kč včetně DPH.

75/19

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 2723 k. ú. Příbor – přípojka NN
<anonymizováno>

75/19/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor, p. č.
272/3, <anonymizováno>, NNk“ na pozemku parc. č. 2723 v k. ú. a obci Příbor,
v předloženém znění, mezi oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a povinným městem Příbor, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3185-121/2017 zpracovaného Geopoint Morava s. r. o.,
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

75/20

Návrh na přidělení finančních prostředků ze společnosti ASOMPO, a. s.
– malá reklama

75/20/1 Schvaluje přidělení finanční částky ve výši 5.000 Kč ze společnosti ASOMPO, a.s.
na reklamu organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/2
Nový Jičín, IČ 00096290.

75/21

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 2392/1 k. ú. Příbor –
elektropřípojka <anonymizováno>

75/21/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu pro stavbu „IV-12-8014693“ na pozemku parc. č. 2392/1,
v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím oprávněným společností
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín a budoucím povinným městem
Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, za jednorázovou úhradu 2.000 Kč,
plus DPH v zákonné výši.

Usnesení RM č. 75 ze dne 4. dubna 2018
20 2014

3/7

75/22

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 2392/1 k. ú. Příbor –
elektropřípojka <anonymizováno>

75/22/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu pro stavbu „IV-12-8014852“ na pozemku parc. č. 2369/1
a 1924, v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím oprávněným
společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín a budoucím povinným
městem Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, za jednorázovou úhradu
kalkulovanou sazbou 35 Kč/m² plus DPH v zákonné výši.

75/23

Veřejná zakázka Rekonstrukce elektroinstalace U Tatry 1483-1485 –
výběr zhotovitele

75/23/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější
nabídky, kterou byla nabídka společnosti ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o., Ostravská
327/54, Opava.
75/23/2 Schválila smlouvu mezi městem Příbor a společností ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o.,
Ostravská 327/54, Opava v předloženém znění.

75/24

Jmenování konkurzní komise

75/24/1 Jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, KONKURZNÍ KOMISI na obsazení pracovního místa ředitele/ky
příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p.
458 ve složení:
předseda komise – Ing. Bohuslav Majer
člen komise - Ivana Žárská
člen komise - Ing. Pavel Šveda (zástupce krajského úřadu MK)
člen komise - Ing. Marcela Cacková (odborný zástupce - ředitelka Zařízení školního
stravování Matiční dům)
člen komise - Renáta Michálková (zástupce školní jídelny)
člen komise - Ing. Milena Bilíková (zástupce České školní inspekce).
75/24/2 Pověřila paní Naděždu Střelkovou výkonem funkce tajemníka konkurzní komise
pro konkurzní řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Školní jídelny
Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458.
75/24/3 Uložila zajistit činnost komise při konkurzním řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor,
ul. Komenského čp. 458 v souladu s ustanovením § 4 a násl. vyhlášky č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění
pozdějších předpisů.
Z: Ing. Bohuslav Majer
T: průběžně

75/25

Žádost o souhlas s vyřazením majetku

75/25/1

Schválila vyřazení poškozeného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, v celkové pořizovací hodnotě
19.990 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou
likvidace dle návrhu organizace uvedeném v evidenčním listě nakládání
s nepotřebným majetkem č. 1/2018/ZŠJ.
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75/26

Žádost o poskytnutí souhlasu k přijetí účelově určeného finančního
daru

75/26/1 Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 14.800 Kč
pro obdarovaného příspěvkovou organizaci Základní školu Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín, IČ 47657707, od dárce společnosti Pomáháme školám k úspěchu
o.p.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, na úhradu nákladů
spojených s projektem „Čtenářské školy“.

75/27

Obtížně vymahatelné pohledávky

75/27/1 Schválila v souladu s Čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města
Příbora převedení částek, o které vítězné nabídky na pronájem obecních bytů
za podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku
na předmětných bytech, na umoření obtížně vymahatelných pohledávek
po bývalých nájemnících obecních bytů:
<anonymizováno>,
<anonymizováno>,
<anonymizováno>,
<anonymizováno>,
<anonymizováno>,
<anonymizováno>,
<anonymizováno>.

75/28

Žádost o poskytnutí finančního daru

75/28/1

Schválila 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 XXVII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR
a SR, která se uskuteční v roce 2018 v Chebu.

75/29

Novelizace pravidel pro pronájem obecních bytů

75/29/1 Schválila Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1 s účinností
od data 05.04.2018.

75/30

Pronájem obecního bytu s dluhem

75/30/1 Schválila pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 20, U Tatry 1484 v Příboře,
za podmínky přistoupení k dluhu sestupně od nejvyšší nabídky přistoupení k dluhu:
1. <anonymizováno>
2. <anonymizováno>
3. <anonymizováno>
4. <anonymizováno>
75/30/2 Rozhodla pronajmout byt č. 20, U Tatry 1484 v Příboře, o velikosti 1+1, panu
<anonymizováno>, za nabídku přistoupení k dluhu ve výši 151.500 Kč.

75/31

Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31. 12. 2017

75/31/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbor vzít na vědomí Zprávu o stavu pohledávek
města a jeho organizací k 31.12.2017.
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75/32

Informace o změnách otevírací doby a vstupného na koupališti v roce
2018

75/32/1 Odložila materiál k rozhodnutí po doplnění dokumentu „Informace o změnách
otevírací doby a vstupného na koupališti v roce 2018“.

75/33

Prodejní pult v podloubí

75/33/1 Schválila umístění prodejního pultu v podloubí náměstí na úrovni domu č. p. 9.
75/33/2 Schválila podobu prodejního pultu dle předloženého obrazového materiálu.

75/34

Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře – výběr zhotovitele

75/34/1 Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Bezbariérová
Základní škola Npor. Loma v Příboře“ společnost Severomoravská stavební
společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 471 53 849.
75/34/2 Schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Bezbariérová Základní škola
Npor. Loma v Příboře“ mezi městem Příborem a společností Severomoravská
stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
IČ 471 53 849, za cenu 2.916.277,94 Kč bez DPH.

75/35

Poskytnutí úhrady za vzniklé poškození střechy zahradní chatky

75/35/1 Schválila poskytnutí peněžní náhrady ve výši 230 Kč p. <anonymizováno>, na pokrytí
nákladů na opravu poškození střechy zahradní pergoly, které bylo způsobeno
větvemi lípy rostoucí na pozemku parc. č. 3281/17 ve vlastnictví města Příbora.
Úhrada bude provedena z § 3745- Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.

75/36

Aktualizace „Systému náležité péče města Příbora“

75/36/1 Schválila aktualizaci „Systému náležité péče“ hospodářského subjektu města
Příbora, uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích
hospodářského subjektu.

75/37

Schválení darovací smlouvy na poskytnutí jednorázového peněžního
daru

75/37/1

Schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Příbor a Kočky Bohumín, z.s.,
Ostravská 84, 735 51 Bohumín, IČ: 02641887, o poskytnutí peněžního daru ve výši
3.000 Kč za účelem podpory činnosti spolku v předloženém znění z § 3745 rozpočtu.

75/38

Stavební úpravy radnice – 1. ETAPA obnova fasády – smlouva o dílo,
dodatek č. 1

75/38/1 Schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 372/2017 na dodávku stavebních
prací s názvem „Stavební úpravy radnice – 1.ETAPA obnova fasády“ mezi městem
Příbor a společností FICHNA - HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť,
IČ 27765857, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu, který rozděluje rozpočet stavby na tzv. uznatelné
a neuznatelné náklady z pohledu dotace.

75/39 Využití vybraných pozemků města Příbora jako plochy pro zařízení
staveniště v rámci stavby „Silnice R 48 Rybí – MÚK Rychaltice“
75/39/1 Nesouhlasila s využitím pozemků města Příbora, a to parc. č. 3188 a 3189 k. ú. i obec
Příbor a částí pozemků v k. ú. i obec Příbor parc. č. 3190 (o výměře 3364 m²), parc.
č. 3191/1 (o výměře 887 m²), parc. č. 3191/2 (o výměře 487 m²) jako plochu
pro zařízení staveniště v rámci stavby „Silnice R 48 Rybí – MÚK Rychaltice“.
Usnesení RM č. 75 ze dne 4. dubna 2018
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75/40

Prodej vozidla

75/40/1 Schválila předloženou kupní smlouvu mezi městem Příbor a panem
<anonymizováno>, jejímž předmětem je prodej vyřazeného služebního vozidla
Škoda Felicia, RZ NJJ 75 – 30.

75/41

Obtížně vymahatelná pohledávka

75/41/1 Schválila v souladu s Čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města
Příbora převedení částek, o které vítězné nabídky na pronájem obecních bytů
za podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku
na předmětných bytech, na umoření obtížně vymahatelných pohledávek
po bývalých nájemnících obecních bytů:
<anonymizováno>.

75/42

Žádost obce Skotnice s vyhlášením nálezu psa v obci Skotnice

75/42/1 Souhlasila na základě žádosti obce Skotnice s vyhlášením nálezu psa v obci Skotnice
v Městském rozhlase Příbor.

Zpracovala: Bc. Kateřina Šimečková
Dne: 04.04.2018

Dne: 09.04.2018

Dne: 09.04.2018

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta

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