Rada města Příbora
U S N E S E N Í
1 7 . sc h ů z e R a d y m ě st a P ří b o ra
konané dne 18.09.2019
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 .

1/17/RM/2019

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 17. schůze rady města.

2/17/RM/2019

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 17. schůze rady města, člena rady města, paní Mgr. Silvii Piškytlovou.

3/17/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: 4/4/RM/2019, 38/12/RM/2019(ID: 1147), 38/12/RM/2019(ID: 1149), 24/16/RM/2019
splněny úkoly: 17/8/RM/2019, 32/8/RM/2019, 22/9/RM/2019, 38/12/RM/2019(ID: 1144), 32/12/RM/2019(ID:
1146), 22/13/RM/2019, 42/13/RM/2019, 42/13/RM/2019, 9/16/RM/2019, 18/16/RM/2019, 21/16/RM/2019,
16/16/RM/2019

4/17/RM/2019

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
zápis č 6. z jednání finančního výboru ze dne 04.09.2019.

5/17/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 6. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/17/RM/2019

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.

7/17/RM/2019

Základní škola Npor.Loma

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města projednala

stížnost zástupců Školské rady na ZŠ Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace,
včetně výsledku šetření stížnosti Českou školní inspekcí.
II. Rada města považuje
zjištění České školní inspekce (ČŠIT-1264/19-T, ČŠIT-1265/19-T, ČŠIT-1419Ú19-T, ČŠIT-1460/19-T) a zřizovatele,
jakož i stížnosti zástupců Školské rady, za neplnění povinností ředitele Základní školy Npor. Loma.
III. Rada města ukládá
1. Mgr. Ján Drtil
1.1. řediteli Základní školy Npor. Loma Příbor panu Mgr. Jánu Drtilovi provést opatření v souvislosti s
výsledkem šetření ČŠI MI Ostrava stížnosti Školské rady při ZŠ Npor. Loma, ze dne 23.07.2019, včetně
podání informace zřizovateli.
Termín: 18.10.2019

8/17/RM/2019

Oprava usnesení č. 11/16/RM/2019 ze dne 28.08.2019

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města opravuje usnesení č. 11/16/RM/2019 ze dne 28.08.2019
v části II. týkající se pořadí pro uzavírání pachtovních smluv a pro pacht č. 14 stanoví pořadí:
1. Hyvnars s. r. o.
2. Roman Sýkora, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
V dalších částech zůstává usnesení beze změn.

9/17/RM/2019

Pronájem části pozemku parc. č. 1850 k. ú. Příbor - ul. nábřeží Rudoarmějců

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout panu Lukáši Kudělovi, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a paní Zuzaně Chýlkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
část pozemku parc. č. 1850 v k. ú. Příbor, o výměře cca 30 m2 za podmínek:
• účel užívání prostranství u domu č. p. 865 v Příboře,
• roční nájemné ve výši 105 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ,
• oplocení bude provedeno jako snadno odnímatelné pro umožnění vstupu na pozemek za účelem
oprav nemovitostí apod.,
• při realizaci oplocení bude respektován průběh plynovodu na ul. Větřkovské.
Termín: 26.09.2019

10/17/RM/2019

Pronájem části pozemku parc. č. 3218 k. ú. Příbor - ul. Masarykova

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout paní Aleně Urbanové, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , část pozemku parc. č. 3218 zahrada v k. ú. Příbor o výměře cca 650
m2, za podmínek:
• účel užívání - zahrada u rodinného domu,
• roční nájemné ve výši 2 275 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ,
• nájemné za rok 2019 bude uhrazeno v plné výši.
Termín: 26.09.2019

11/17/RM/2019

Prodej části pozemku parc. č. 471/2 k. ú. Hájov

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat panu Martinu Böhmovi, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , části pozemku parc. č. 471/2 v k. ú. Hájov, které jsou oploceny a užívány jako
prostranství kolem domu č. p. 101, o celkové výměře cca 66 m2 za podmínek:
• kupní cena 240 Kč/m2,
• náklady spojené s převodem nemovitosti - vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad
práva do katastru nemovitostí apod., uhradí kupující.
Termín: 26.09.2019

12/17/RM/2019

Prodej části pozemku parc. č. 35 k. ú. Příbor - ul. Žižkova

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat panu Petrovi a paní Bedřišce
Huvarovým, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , část pozemku parc. č. 35 v k. ú. Příbor,
dotčenou obvodovou zdí domu č. p. 383 o výměře 1 m2 za podmínek:
• kupní cena 1 000 Kč,
• náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
Termín: 26.09.2019

13/17/RM/2019

Prodej pozemku parc. č. 2222/3 k. ú. Příbor - ul. Na Benátkách

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat panu Rostislavovi Bukovjanovi, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , pozemek parc. č. 2222/3 o výměře 35 m2 v k. ú. Příbor, sloužící
jako příjezd k domu č. p. 987, za podmínek:
•
•
•
•

kupní cena 200 Kč/m2,
náklady související s převodem nemovitosti uhradí kupující,
kupující zajistí trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a uhradí příslušné poplatky,
kupující umožní spoluvlastníkům vodovodního řadu a kanalizačního řadu nacházejících se v
pozemku nezbytný přístup na pozemek za účelem oprav a údržby řadů, popř. za účelem zřízení
přípojek.
Termín: 26.09.2019

14/17/RM/2019
objekt C118

Majetkoprávní vypořádání - Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice, stavební

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města bezúplatně převést v rámci majetkoprávního
vypořádání po dokončení stavby Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice, stavebního objektu C11 - Souběžná

silnice III. tř. - propojení sil. III/4822 a sil. III/04823, z majetku města pozemky parc. č. 3086/9, 3306/4,
3279/221 a 3279/179, vše v k. ú. Příbor, do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření
pro Správu silnic Moravskoslezského kraje.
Termín: 26.09.2019
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice, stavebního
objektu C11 - Souběžná silnice III. tř. - propojení sil. III/4822 a sil. III/04823, bezúplatný převod pozemků parc. č.
3086/9, 3306/4, 3279/221 a 3279/179, vše v k. ú. Příbor, z majetku města do vlastnictví Moravskoslezského kraje
s právem hospodaření pro Správu silnic Moravskoslezského kraje.

15/17/RM/2019
Převod práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "Příbor, ul. Freudova
a Zámečnická, optická infrastruktura"
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy v předloženém znění, o převodu práv a povinností stavebníka, vyplývajících z rozhodnutí
stavebního úřadu MÚ Příbor č. j. 3821/2019/Kub OSÚP-1356/2019 ze dne 14.05.2019 pro stavbu "Příbor, ul.
Freudova a Zámečnická, optická infrastruktura" na pozemcích parc. č. 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 118, 120,
121, 122, 1447/1, 1456/2, 3281/5 v k. ú. Příbor, mezi městem Příbor a společností CORSAT, s.r.o., K Nemocnici 18,
741 01 Nový Jičín, IČ 25847112.

16/17/RM/2019
dodatek č.1

Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freudova a Frenštátská, kabelové rozvody VO -

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
v předloženém znění dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu "Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freudova a Frenštátská,
kabelové rozvody VO" mezi městem Příbor a zhotovitelem společností ARPEX MORAVA s.r.o. IČ 26809559, kterým
se posouvá termín dokončení do 15.10.2019 a zároveň se snižuje cena na 739 501,43 Kč bez DPH.

17/17/RM/2019

Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města bere na vědomí
předložené varianty stanovení nákladových podílů spolumajitelů rozhrady na spojovací uličce Farní-Žižkova při
realizaci akce "Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova".
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o stanovení finančních podílů spolumajitelů rozhrady
na spojovací uličce Farní-Žižkova při realizaci akce "Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova".
Termín: 23.10.2019
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
variantu A návrhu finančních podílů spolumajitelů rozhrady na spojovací uličce Farní-Žižkova při realizaci akce
"Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova" dle předloženého materiálu.

18/17/RM/2019

Parkovací plocha za prodejnou COOP

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí
informace o možné změně způsobu parkování za prodejnou COOP.
II. Rada města souhlasí
s úpravou dopravního režimu za prodejnou COOP dle návrhu předloženého v tomto materiálu.
III. Rada města ukládá

1. vedoucímu OISM
1.1. zabezpečit nové dopravní značení za prodejnou COOP dle návrhu předloženého v tomto materiálu.
Termín: 30.04.2020

19/17/RM/2019
záměrům

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

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
informace odboru investic a správy majetku o vydaných stanoviscích města Příbor (jako majitele sousedního
pozemku) ke stavebním záměrům za 3. čtvrtletí 2019.

20/17/RM/2019

Valašská rally 2020

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Valašská rally 2020" na území města Příbor, místní části Hájov ve dnech od 26.-29.03.2020.

21/17/RM/2019
Komenského

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru Školní jídelnou

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458,
ve výši 20 328 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na úhradu
stravování žáků ze sociálně slabých rodin na školní rok 2019/2020 pro období od 01.10.-31.12.2019.
II. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458,
ve výši 42 108 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na úhradu
stravování žáků ze sociálně slabých rodin na školní rok 2019/2020 pro období od 02.01.2020-30.06.2020.

22/17/RM/2019

Pořadník pro přidělení obecních bytů do nájmu

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
pořadník pro přidělení obecních bytů v Příboře o velikosti 1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od 01.10.201931.03.2020 dle předloženého návrhu.

23/17/RM/2019

Dodatek smlouvy se spol. ASEKOL

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 smlouvy mezi městem Příbor a společností ASEKOL, Československého exilu 2 062/8, 143
00 Praha 4, jehož předmětem je přidání 2 ks červených stacionárních kontejnerů na zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, v předloženém znění.

24/17/RM/2019

Svoz komunálního odpadu - ukončení smlouvy se svozovou firmou

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města bere na vědomí
připravovaná opatření v souvislosti se svozem komunálního odpadu zajišťovaného od 01.10.2019 Technickými
službami města Příbora, p.o.

25/17/RM/2019
(č. bodu programu: 26)

Mlýnský náhon Příbor-Skotnice

I. Rada města bere na vědomí
aktuální informace k zajištění činností města Příbor jako správce drobného vodního toku "Mlýnský náhon PříborSkotnice".

26/17/RM/2019

Nabídka na zhodnocování volných finančních zdrojů

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města bere na vědomí
nabídku UniCredit Bank na zhodnocování volných finančních zdrojů, která je přílohou materiálu.

27/17/RM/2019

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 29

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
záměr města pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 29 na náměstí Sigmunda Freuda.

28/17/RM/2019

Plán inventur za rok 2019

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
upravený Plán inventur za rok 2019.

29/17/RM/2019

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu ORM
1.1. projednat s komisí pro kulturu, cestovní ruch a sport možnost převzetí sportovišť pod správu města,
provoz, koncepci, financování, personální zajištění MÚ.
Termín: 31.10.2019

Projednané body bez přijatého usnesení.
Prodej části pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Příbor - vstup do domu č. p. 398
(č. bodu programu: 11)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat panu Robertovi Taichmanovi, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , část pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, dotčenou stavbou vstupního
schodiště do domu č. p. 398 o výměře cca 10 m2, za podmínek:
• kupní cena 200 Kč/m2,
• náklady spojené s převodem nemovitosti - vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad
práva do katastru nemovitostí apod., uhradí kupující.
Termín: 26.09.2019

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

