Rada města Příbora
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1/52/RM/2021

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města souhlasí
s vložením bodu do programu "Smlouva o provozování RE-USE centra v Příboře".
II. Rada města schvaluje
upravený program 52. schůze rady města.

2/52/RM/2021

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 52. schůze rady města, člena rady města, pana Ing. Milana Střelku.

3/52/RM/2021

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: č. úkolu 2565, bez usnesení.
Splněny úkoly: 11/46/RM/2021, 20/47/RM/2021, 30/48/RM/2021, 4/49/RM/2021

4/52/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 50. schůzi Rady města Příbora.

5/52/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.

6/52/RM/2021

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 18 z komise pro regeneraci MPR ze dne 22.06.2021
2. Zápis č. 21 ze Stavební komise ze dne 21.06.2021
3. Zápis č. 25 z OV Hájov ze dne 07.06.2021

7/52/RM/2021

Prohlášení vlastníka pozemků o existenci veřejně přístupné komunikace

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města schvaluje
vydání prohlášení, v předloženém znění, o existenci veřejně přístupné komunikace a brodu přes drobný vodní tok
Klenos na pozemcích parc. č. 781/2, 825/10 a 787/7 v k. ú. Klokočov u Příbora a na pozemcích parc. č. 2282/26 a
2289/1 v k. ú. Příbor, pro účely správního řízení před silničním správním úřadem.

8/52/RM/2021

Nemovitosti na ul. U Brány v Příboře - objekt č. p. 109 a související pozemky

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit prodej nemovitostí na ul. U Brány v Příboře - objekt č. p. 109 a pozemky parc. č. 1475/2 a 1473/3, vše v
k. ú. Příbor dle žádosti o prodej společnosti Stav RK servis s. r. o. ze dne 01.06.2021.

9/52/RM/2021

Smlouva na nákup herních prvků pro dětská hřiště v Příboře

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města souhlasí
s kupní smlouvou mezi městem Příborem a Technickými službami města Příbora na pořízení herních prvků pro
dětská hřiště v Příboře ve výši 880 094,71 Kč s DPH, v předloženém znění.

10/52/RM/2021

Umístění pamětní desky Františka Juraně

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města schvaluje
nové umístění pamětní desky Františka Juraně na ohradní zdi starého hřbitova z ulice Juraňovy dle předloženého
návrhu.

11/52/RM/2021
Plnění usnesení 22/36/RM/2020 - Informace o vydaných stanoviscích města
Příbora ke stavebním záměrům v 1. polovině roku 2021
(č. bodu programu: 11)
I. Rada města bere na vědomí
informace odboru investic, rozvoje a správy majetku o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele
sousedního pozemku) ke stavebním záměrům za 1. pololetí roku 2021.

12/52/RM/2021

Realizace projektů financovaných ze SFŽP

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města bere na vědomí
informaci k současné situaci týkající se akcí "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice
Frenštátská", "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Pionýrů" a "Zateplení mateřské školy ve městě
Příbor, ulice Švermova".
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odmítnout dotace na akce "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská", "Zateplení mateřské
školy ve městě Příbor, ulice Pionýrů" a "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova".

13/52/RM/2021

Park u lávky

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města bere na vědomí
obsah projektové dokumentace a informaci o aktuálním průběhu akce "Park u lávky".

14/52/RM/2021

Stavební úpravy radnice v Příboře - dodatek č.8

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 51/2020 v předloženém znění mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda
19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností FICHNA - HUDECZEK a. s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO
27765857 upravující celkovou cenu díla na 26 914 087,52 Kč včetně DPH.

15/52/RM/2021
VZ - Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické
služby města Příbora - výběr zhotovitele
(č. bodu programu: 15)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením zprávy o hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce
"Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické služby města Příbora", kterou podala
společnost ŠMÍD STAVEBNÍ s. r. o., Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČO 26874199.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností
ŠMÍD STAVEBNÍ s. r. o., Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČO 26874199, na realizaci akce "Revitalizace
obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické služby města Příbora" s celkovou cenou za dílo ve výši 4
669 966,75 Kč bez DPH.

16/52/RM/2021

Obnova místních komunikací v Příboře

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením zprávy o hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Obnova
místních komunikací v Příboře", kterou podala společnost EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, IČO 45274924.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností
EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924 na realizaci akce "Obnova
místních komunikací v Příboře" s celkovou cenou za dílo ve výši 3 849 761,61 Kč bez DPH.

17/52/RM/2021

Podpora v souvislosti s coronavirovou krizí

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města uděluje
výjimku z pravidel č. 1/2020 pro vysílání městského rozhlasu a využívání info SMS a z pravidel č. 4/2017 pro
vydávání Měsíčníku města Příbora na období od 01.08.2021 do 31.08.2022 spočívající v umožnění bezplatné
inzerce v Měsíčníku města Příbora, městském rozhlase a v rámci mobilní aplikace "mobilní rozhlas" v maximální
celkové hodnotě 10 000 Kč na jednu obchodní společnost (nevztahuje se na spolky, politické strany a subjekty,
jímž město poskytlo/poskytne jinou formu podpory v souvislosti s coronavirovou krizí)) nebo fyzickou podnikající
osobu se sídlem na území města Příbora.

18/52/RM/2021

Napojení objektů na CZT

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. poskytovat součinnost a spolupracovat s TP Příbor s. r. o. při zabezpečování napojení vybraných objektů v
majetku města na CZT.
Termín: 31.10.2022

19/52/RM/2021

Nové napojení objektů na CZT z kotelny Nerudova v Příboře

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s. r. o. uzavření smlouvy o dílo mezi TP PŘÍBOR s. r.
o. jako objednatelem a MIOT s. r. o., IČO 60777290, se sídlem Moravská Ostrava, ul. Zelená 302/30 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace "Nové napojení objektů na CZT z kotelny
Nerudova v Příboře", ve znění dle přílohy č. 1.

20/52/RM/2021
Žádost o předání nebytových prostor v budově ulice Lidická č. p. 49 k
využívání odboru kultury
(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
žádost Mgr. Jiřího Tuzy o předání nebytových prostor v budově Lidická 49 v Příboře k využívání odboru kultury.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OKU
1.1. svolat jednání s Mgr. Jiřím Tuzou ve věci předání nebytových prostor v budově Lidická 49 za účasti vedení
města, vedoucí OKU a vedoucího OBNF.
Termín: 31.08.2021

21/52/RM/2021

Pronájem obecního bytu na ul. Jičínská 54 za smluvní nájemné

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města rozhoduje
pronajmout byt č. 5 na ul. Jičínská 54 panu Petru Šínovi, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ za smluvní nájemné
ve výši 4 100 Kč/měsíc bez služeb.

22/52/RM/2021

Pronájem garáže na ul. Choráze 1489 v Příboře

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města rozhoduje
pronajmout garáž v bytovém domě na ulici Choráze 1489 paní Simoně Kovalčíkové, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ za
podmínek dle zveřejněného záměru, tj.
• nájemné 600 Kč/měsíc v roce 2021
• nájemní smlouva na dobu neurčitou s možností každoročního navýšení ročního nájmu o výši odpovídající
inflaci dle ČSÚ za předcházející rok (meziroční inflaci)
• výpovědní lhůta 3 měsíce

23/52/RM/2021

Smlouva o provozování RE-USE centra v Příboře

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
uzavření ,,Smlouvy o provozování RE-USE centra ve městě Příbor" mezi městem Příborem a Technickými službami
města Příbora, p. o. v předloženém znění.

24/52/RM/2021

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Ing. Milan Střelka, v.r.
radní

